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DAFTAR ISI BRM
No

Nomor Permohonan

Tanggal Penerimaan

Kelas

Merek

1

JID2020061977

14/10/2020

43

KN-WAY bistro

2

DID2020065902

28/10/2020

25

WEATHERWEAVE

3

JID2020083647

23/12/2020

41

NUMOTOMIDIO

4

DID2021008052

04/02/2021

34

PAPER FILTER

5

DID2021008064

04/02/2021

34

GLOBE ROUNDEL WITH ARROW

6

DID2021010740

16/02/2021

34

HYPER+

7

DID2021010750

16/02/2021

34

GLO HYPER+

8

DID2021011094

17/02/2021

28

AFI

9

DID2021011101

17/02/2021

30

SALIPAH MAHKOTA

10

DID2021011121

17/02/2021

30

IKAN KAKAP MERAH

11

DID2021011292

18/02/2021

30

BINTANG EMAS

12

DID2021011624

19/02/2021

30

PISANG MAS

13

DID2021011670

19/02/2021

30

SUEB JAYA

14

DID2021019357

20/03/2021

25

senapas

15

DID2021021270

28/03/2021

29

KOIYOKO

16

DID2021022479

01/04/2021

25

Tiny Tales

17

DID2021025219

12/04/2021

25

CARDIO 80

18

DID2021026867

18/04/2021

18, 25

19

DID2021029251

27/04/2021

29

Jajanan Pak Bagong

20

DID2021029881

28/04/2021

20

DEcTionS

21

DID2021030127

29/04/2021

3

FOUR STAR dan Gambar

22

DID2021031270

04/05/2021

6

EDGE HP IRON

plaion

Halaman 2 dari 1262

23

DID2021032023

06/05/2021

2, 21

24

JID2021032519

10/05/2021

35

BABY GIGGLES.ID

25

JID2021032520

10/05/2021

35

DEERMA TECHNOLOGY & LOGO

26

DID2021032521

10/05/2021

34

GBP Go Best Premium + LOGO

27

DID2021032522

10/05/2021

5

CAMARO PLUS

28

JID2021032523

10/05/2021

45

MASYARAKAT BERKAH BERSATU

29

DID2021032524

10/05/2021

25

ISMOYODHARU

30

DID2021032525

10/05/2021

25

STEEZE.LTD

31

JID2021032526

10/05/2021

35

DEVÁ STATES

32

DID2021032527

10/05/2021

25

DEVÁ STATES

33

DID2021032528

10/05/2021

3, 5

Love Myself Dermatology

34

DID2021032529

10/05/2021

9

InShot

35

JID2021032530

10/05/2021

44

Love Myself Dermatology & Aesthetic Clinic

36

DID2021032531

10/05/2021

9

Logo

37

DID2021032532

10/05/2021

30

BJRS

38

DID2021032533

10/05/2021

25

elala

39

DID2021032534

10/05/2021

30

GHONI MUESTHI

40

JID2021032545

10/05/2021

43

Dapoer Ndeso

41

DID2021032546

10/05/2021

25

Ayo Dolan

42

DID2021032547

10/05/2021

25

STQ

43

DID2021032548

10/05/2021

3, 11, 29, 30

44

DID2021032549

10/05/2021

25

Polos Prapatan

45

DID2021032550

10/05/2021

24

HAGGIE & Logo

VELOCITY

Nano Platinum + Logo

Halaman 3 dari 1262

46

DID2021032551

10/05/2021

29

WAPEGA

47

DID2021032552

10/05/2021

3

woola

48

DID2021032553

10/05/2021

16

Ruang Rindu

49

DID2021032554

10/05/2021

30

YUNARZAT

50

DID2021032555

10/05/2021

29

KARO - KARO

51

DID2021032556

10/05/2021

29

RA WALEH

52

DID2021032557

10/05/2021

3

Sempurnakan Cantik Sehatmu

53

DID2021032558

10/05/2021

3

Naturally Healthy Glowing Skin

54

DID2021032559

10/05/2021

3

Halal Natural Healthy Skincare Naturally
Healthy Glowing Skin

55

DID2021032560

10/05/2021

3

BUNDA SRI

56

DID2021032561

10/05/2021

30

REVIN

57

DID2021032562

10/05/2021

25

HAGGIE & Logo

58

DID2021032563

10/05/2021

5

ERBE MOWCARE

59

DID2021032564

10/05/2021

30

ALWIS BARKAH

60

DID2021032565

10/05/2021

25

LUMUG

61

JID2021032566

10/05/2021

42

Tlusure

62

DID2021032567

10/05/2021

30

BEERAMA

63

DID2021032568

10/05/2021

30

NEWKAROMAH

64

DID2021032569

10/05/2021

30

MAHKOTA BERAS SULTAN + LUKISAN

65

DID2021032570

10/05/2021

5

BOONTHINGS

66

DID2021032571

10/05/2021

30

MOMONA

67

DID2021032572

10/05/2021

30

KAK ROSE

68

DID2021032573

10/05/2021

29

BLUE IRIS

Halaman 4 dari 1262

69

DID2021032574

10/05/2021

30

BU SUSIDM

70

DID2021032575

10/05/2021

4

EVALUBE DEO TRANZ

71

DID2021032576

10/05/2021

29

NAISLA

72

JID2021032577

10/05/2021

37

SEGGIO HOME

73

DID2021032578

10/05/2021

3

LOVY

74

DID2021032579

10/05/2021

29

NUDEIRI

75

DID2021032580

10/05/2021

29

VARIAN

76

DID2021032581

10/05/2021

1

WELLER DAUN

77

JID2021032583

10/05/2021

42

SEGGIO HOME

78

DID2021032584

10/05/2021

22

IKAN MERAH PUTIH

79

DID2021032585

10/05/2021

4

EVALUBE GEO

80

JID2021032586

10/05/2021

41

GIFTLICIOUS TOYS KINGDOM

81

DID2021032587

10/05/2021

32

Adind's + Lukisan

82

JID2021032588

10/05/2021

41

CRAZY SALE

83

JID2021032589

10/05/2021

45

FSP KEP KSPSI

84

J132021032589

10/05/2021

41

KIDS PRENEURSHIP

85

JID2021032590

10/05/2021

43

UNCLE ED'S COFFEE

86

D132021032591

10/05/2021

3

AYURINDA

87

DID2021032592

10/05/2021

31

BABY BLUE (DESIGN, v1)

88

DID2021032593

10/05/2021

3

Rich SKINCARE

89

JID2021032594

10/05/2021

43

Ngepentol

90

DID2021032594

10/05/2021

35, 40, 43, 29

NEDOYA

91

DID2021032595

10/05/2021

1

BIOELBE

Halaman 5 dari 1262

92

DID2021032596

10/05/2021

30

Alzibar

93

DID2021032597

10/05/2021

5

GSM + lukisan

94

JID2021032598

10/05/2021

43

Samatha + Lukisan

95

DID2021032599

10/05/2021

4

EVALUBE HD

96

DID2021032600

10/05/2021

30

YN PUTRA

97

JID2021032601

10/05/2021

44

Samatha + Lukisan

98

JID2021032602

10/05/2021

41

PROSTCAST & LOGO

99

DID2021032603

10/05/2021

29

OTAKI

100

DID2021032604

10/05/2021

25

Zahraline

101

DID2021032605

10/05/2021

31

BLUE BUFFALO BLUE BABY BLUE (DESIGN,
v1)

102

DID2021032606

10/05/2021

15

JOVIE MUSICK PERCUSION

103

JID2021032607

10/05/2021

35

TOMURA

104

DID2021032608

10/05/2021

31

MAHESA

105

DID2021032609

10/05/2021

11

PROTERA Protection + Logo

106

JID2021032610

10/05/2021

35

RUMAH SUKSES BERSAMA

107

DID2021032611

10/05/2021

30

KAPAL PUHJAJAR

108

JID2021032612

10/05/2021

41

PROST CLUB

109

JID2021032613

10/05/2021

41

GI LOGO N

110

JID2021032614

10/05/2021

43

GI LOGO N

111

DID2021032615

10/05/2021

31

BLUE TASTEFULS (DESIGN, v1)

112

JID2021032616

10/05/2021

41

TIKETBOOK

113

JID2021032617

10/05/2021

35

Profile Analysis Center : nama Badan Usaha
Pemohon.

114

DID2021032618

10/05/2021

4

EVALUBE HELIOS

Halaman 6 dari 1262

115

DID2021032619

10/05/2021

30

Lalah

116

DID2021032620

10/05/2021

30

absolutea

117

DID2021032621

10/05/2021

5

PROTERA Protection + Logo

118

JID2021032622

10/05/2021

43

PULAU DEWATA + LUKISAN

119

DID2021032623

10/05/2021

31

LIFE PROTECTION FORMULA (STYLIZED,
v1)

120

DID2021032624

10/05/2021

5

DAUN INSULIN

121

DID2021032625

10/05/2021

5

AHCN

122

JID2021032626

10/05/2021

35

AZWARY

123

DID2021032627

10/05/2021

3

imaske

124

D102021032628

10/05/2021

30

CAP KANON + LOGO/LUKISAN

125

D102021032629

10/05/2021

30

CAP KERUK + LOGO/LUKISAN

126

DID2021032630

10/05/2021

31

LIFESOURCE BITS (STYLIZED, v1)

127

D072021032631

10/05/2021

30, 31

128

DID2021032632

10/05/2021

9

My School Simulator

129

JID2021032633

10/05/2021

41

My School Simulator

130

DID2021032634

10/05/2021

31

TASTEFULS (STYLIZED, v1)

131

DID2021032635

10/05/2021

3, 11, 29, 30

132

JID2021032636

10/05/2021

43

King of Pao Fan

133

DID2021032637

10/05/2021

3

AlyaaGLOW SKIN

134

JID2021032638

10/05/2021

35

TAO DE DAN HURUF KANJI

135

DID2021032639

10/05/2021

31

TRUE SOLUTIONS (STYLIZED, v1)

136

DID2021032640

10/05/2021

19

Sarana

137

DID2021032641

10/05/2021

25

ANTIDOT

ORIN

Nano Silver + logo

Halaman 7 dari 1262

138

JID2021032642

10/05/2021

43

TAO DE DAN HURUF KANJI

139

DID2021032643

10/05/2021

31

bloom bouquet & flower

140

DID2021032644

10/05/2021

30

LAHAAP

141

DID2021032645

10/05/2021

26

PARKSON + LOGO

142

JID2021032646

10/05/2021

43

SHAMBHALA LEGACY + Logo

143

JID2021032647

10/05/2021

42

nelson architects + Lukisan/Logo

144

JID2021032648

10/05/2021

42

SHAMBHALA LEGACY + Logo

145

JID2021032649

10/05/2021

35

PULAU DEWATA + Lukisan

146

JID2021032650

10/05/2021

36

SHAMBHALA LEGACY + Logo

147

DID2021032651

10/05/2021

4

EVALUBE HELIOS PLATINUM

148

DID2021032652

10/05/2021

20

nelson architects + Lukisan/Logo

149

DID2021032653

10/05/2021

12

HIBIKI

150

JID2021032654

10/05/2021

35

NUSA PENIDA+LUKISAN

151

JID2021032655

10/05/2021

41

CHRIST CENTERED COMMUNITY

152

D262021032656

10/05/2021

6

PHINISI

153

DID2021032657

10/05/2021

25

CHRIST CENTERED COMMUNITY

154

DID2021032658

10/05/2021

22

HIBIKI

155

JID2021032659

10/05/2021

43

NUSA PENIDA+LUKISAN

156

DID2021032660

10/05/2021

25

XFYCX

157

DID2021032661

10/05/2021

25

Ha2 Store

158

DID2021032662

10/05/2021

4

EVALUBE HELIOS SUPER

159

JID2021032663

10/05/2021

43

Kopi Poelen

160

DID2021032664

10/05/2021

3

TOMURA

Halaman 8 dari 1262

161

DID2021032665

10/05/2021

9

MYACUVUE

162

DID2021032666

10/05/2021

21

ROYAL LIFE dan Lukisan

163

JID2021032667

10/05/2021

36

HAHA HIHI

164

DID2021032668

10/05/2021

27

HIBIKI

165

JID2021032669

10/05/2021

44

NAILS & BEYOND + LOGO

166

JID2021032670

10/05/2021

35

GRACE CONSULT

167

JID2021032671

10/05/2021

43

Roti Kukus & Panggang Nona Tina

168

D262021032672

10/05/2021

6

LOSARI

169

JID2021032673

10/05/2021

36

GRACE CONSULT

170

DID2021032674

10/05/2021

12

SAMURAI + KARAKTER TIONGKOK +
GAMBAR

171

J202021032675

10/05/2021

43

Nasi Cipratt -Sejak Kemaren-

172

DID2021032676

10/05/2021

16

J5ISMOYO

173

JID2021032677

10/05/2021

35

MYACUVUE

174

DID2021032678

10/05/2021

4

EVALUBE HELIOS ULTRA

175

DID2021032737

10/05/2021

5

purisol

176

DID2021032738

10/05/2021

30

DJOE HONEY

177

JID2021032739

10/05/2021

45

halolegal

178

DID2021032740

10/05/2021

30

CAP IKAN PANGGUL

179

DID2021032741

10/05/2021

35, 43, 29, 30

SUNCHIC

180

D072021032741

10/05/2021

29, 30

ASHIAAP

181

DID2021032742

10/05/2021

3

EXXON

182

DID2021032743

10/05/2021

5

GIBERPAT

183

DID2021032744

10/05/2021

10

NEERCS

Halaman 9 dari 1262

184

DID2021032745

10/05/2021

19

185

DID2021032746

10/05/2021

7, 8, 9

186

DID2021032747

10/05/2021

3

orladerm

187

DID2021032748

10/05/2021

5

EXXON

188

DID2021032749

10/05/2021

5

DIMETARI

189

JID2021032750

10/05/2021

36

XAHAM + Logo

190

DID2021032751

10/05/2021

3

THEFREYA GLOW SKIN

191

DID2021032752

10/05/2021

17

EXXON

192

JID2021032753

10/05/2021

35

AMARE

193

DID2021032754

10/05/2021

19

EXXON

194

DID2021032755

10/05/2021

9

LMU

195

DID2021032757

10/05/2021

35, 5, 11

LMU

196

DID2021032758

10/05/2021

9

SATUJEJARING

197

DID2021032759

10/05/2021

30

DOOU dan LUKISAN

198

DID2021032760

10/05/2021

10

TOMURA

199

DID2021032761

10/05/2021

3

AMARA SKIN

200

DID2021032763

10/05/2021

3

Fuchsia Beauty Care

201

DID2021032764

10/05/2021

9

G.T.E

202

JID2021032765

10/05/2021

39

GALAWISATA

203

JID2021032766

10/05/2021

39

GALATRIP

204

JID2021032767

10/05/2021

37

Logo

205

JID2021032768

10/05/2021

35

Logo

206

DID2021032769

10/05/2021

12

Logo

CASANZA
DMC

Halaman 10 dari 1262

207

DID2021032771

10/05/2021

9

Logo

208

DID2021032772

10/05/2021

3

LOVISM

209

DID2021032773

10/05/2021

9

FREME logo

210

JID2021032774

10/05/2021

42

Veranda Architects

211

DID2021032775

10/05/2021

16

Lao Wen Cheng Xuan Zhuang 8888 + Tulisan
Kanji + Lukisan

212

DID2021032776

10/05/2021

28

PHOOHI logo

213

DID2021032777

10/05/2021

25

CAPT.

214

DID2021032778

10/05/2021

20

FENCHILIN

215

DID2021032779

10/05/2021

11

G.T.E

216

DID2021032780

10/05/2021

25

JING ZU + huruf kanji

217

D042021032781

10/05/2021

9

Gigades.id

218

DID2021032782

10/05/2021

9

AUDIOCENTRUM + LOGO

219

JID2021032783

10/05/2021

41

MoPAINT

220

DID2021032784

10/05/2021

9

TRAINO

221

DID2021032785

10/05/2021

35, 25

BAYININJA

222

DID2021032786

10/05/2021

29, 30

BUAVITA

223

DID2021032789

10/05/2021

29

MUNCHON

224

DID2021032790

10/05/2021

25

AMBERLYHIJAB

225

DID2021032791

10/05/2021

30

MUNCHON

226

JID2021032793

10/05/2021

43

MUNCHON

227

DID2021032794

10/05/2021

29

MUNCH DELIGHT

228

DID2021032795

10/05/2021

30

MUNCH DELIGHT

229

JID2021032796

10/05/2021

43

MUNCH DELIGHT

Halaman 11 dari 1262

230

DID2021032797

10/05/2021

25

LILSTEP

231

JID2021032798

10/05/2021

35

TRAINO

232

DID2021032799

10/05/2021

9

LIFEPROOF NEXT

233

JID2021032802

10/05/2021

35

BELIDON + Huruf kanji

234

DID2021032803

10/05/2021

16

Ding Cai Gui - Shou + Tulisan Kanji + Lukisan

235

JID2021032804

10/05/2021

38

Mata Mata Politik

236

DID2021032805

10/05/2021

14

BELIDON + Huruf kanji

237

DID2021032807

10/05/2021

9

NComputing

238

DID2021032808

10/05/2021

9

PACKET

239

DID2021032809

10/05/2021

5

BORTELOMA

240

JID2021032810

10/05/2021

35, 38, 42

241

DID2021032811

10/05/2021

9

WANLIHONG

242

DID2021032812

10/05/2021

11

SANTIGA

243

DID2021032813

10/05/2021

9

SANTIGA

244

DID2021032814

10/05/2021

9

EDIT

245

DID2021032815

10/05/2021

13

FLEXCO

246

DID2021032816

10/05/2021

16

Bai Bo Gong - Jing Pin + Tulisan Kanji +
Lukisan

247

DID2021032817

10/05/2021

11

EDIT

248

DID2021032819

10/05/2021

20

SOHO.ID

249

DID2021032820

10/05/2021

16

Bai Di Zhu - Jing Pin + Tulisan Kanji + Lukisan

250

DID2021032821

10/05/2021

20

SOHO.ID FURNITURE

251

DID2021032822

10/05/2021

36, 9

252

DID2021032823

10/05/2021

16

VOISEY

AIDA
Bai Da Shen - Jing Pin + Tulisan Kanji +
Lukisan

Halaman 12 dari 1262

253

DID2021032824

10/05/2021

12

ACERE 15

254

JID2021032825

10/05/2021

35

TADAIMA

255

DID2021032826

10/05/2021

25

TADAIMA

256

JID2021032827

10/05/2021

35

KOI FURNITURE GALLERY

257

DID2021032828

10/05/2021

16

Bai Guan Di - Jing Pin + Tulisan Kanji +
Lukisan

258

DID2021032829

10/05/2021

16

Bai Guan Yin - Jing Pin + Tulisan Kanji +
Lukisan

259

JID2021032830

10/05/2021

42

XAHAM + Logo

260

DID2021032831

10/05/2021

27

LAVENDER

261

JID2021032832

10/05/2021

43

Logo

262

DID2021032833

10/05/2021

16

Bai Tian Gong - Jing Pin + Tulisan Kanji +
Lukisan

263

DID2021032834

10/05/2021

7

ORI

264

JID2021032835

10/05/2021

35

MAYANG COLLECTION

265

DID2021032836

10/05/2021

3

Qwerty

266

JID2021032836

10/05/2021

43

Teras Sentani

267

DID2021032837

10/05/2021

3

Aiqen by Ain Ulfarezkia Hikman dan Logo

268

DID2021032838

10/05/2021

3

FalisSkin dan Logo

269

DID2021032839

10/05/2021

5

Eyrakanza

270

DID2021032840

10/05/2021

25

MAYANG COLLECTION

271

JID2021032841

10/05/2021

45

FORKABI

272

DID2021032842

10/05/2021

31

Quality Greens

273

DID2021032843

10/05/2021

3

NODASO

274

DID2021032844

10/05/2021

9

HUAFIT

275

JID2021032845

10/05/2021

35

HUAFIT

Halaman 13 dari 1262

276

JID2021032846

10/05/2021

43

COFFEE GROUNDS + LOGO

277

DID2021032847

10/05/2021

21

Markisa + Lukisan

278

DID2021032848

10/05/2021

1

lusitex prostek

279

DID2021032849

10/05/2021

25

WEEKNES

280

DID2021032850

10/05/2021

16

PATRA + Lukisan

281

DID2021032851

10/05/2021

9

EYD

282

JID2021032852

10/05/2021

35

EYD

283

JID2021032853

10/05/2021

41

myclub.id

284

JID2021032854

10/05/2021

37

KLIKBENGKEL.ID

285

DID2021032855

11/05/2021

30

JIDA PERFECT PASTRIES

286

DID2021032856

11/05/2021

19

ANDORA BETON

287

DID2021032857

11/05/2021

19

KRAKATAU BETON

288

JID2021032858

11/05/2021

45

PENGGIAT KADER BELA NEGARA (PKBN)

289

DID2021032859

11/05/2021

24

fellasforher

290

DID2021032860

11/05/2021

30

R & K RAFIQ KEISYA

291

D042021032861

11/05/2021

30

Kopi Kini & Nanti

292

J042021032862

11/05/2021

43

KOPI KINI & NANTI

293

JID2021032863

11/05/2021

39

JURUPARKIR.COM

294

DID2021032864

11/05/2021

12

COVER PRO + Lukisan

295

DID2021032865

11/05/2021

3

Lukisan Logo DTVN

296

JID2021032867

11/05/2021

35

ONEGENE PROGRAM (AND DEVICE)
(COLOR)

297

D172021032868

11/05/2021

29

TERI HADAKEWA

298

D222021032869

11/05/2021

3

Kinara

Halaman 14 dari 1262

299

JID2021032870

11/05/2021

36

ONEGENE PROGRAM (AND DEVICE)
(COLOR)

300

DID2021032871

11/05/2021

30

MUTIARA + Lukisan

301

DID2021032872

11/05/2021

4

EVALUBE PRO

302

JID2021032873

11/05/2021

44

ONEGENE PROGRAM (AND DEVICE)
(COLOR)

303

DID2021032874

11/05/2021

24

AULYA

304

DID2021032875

11/05/2021

9

PALCO

305

DID2021032876

11/05/2021

4

EVALUBE PRO RACING

306

D082021032877

11/05/2021

40, 29

307

DID2021032878

11/05/2021

25

DIOSA DIVINA

308

DID2021032879

11/05/2021

4

EVALUBE RUNNER

309

DID2021032880

11/05/2021

21

KOYLE

310

DID2021032881

11/05/2021

6

BKSTJ

311

DID2021032882

11/05/2021

21, 7, 8, 11

312

DID2021032883

11/05/2021

18

MOMOTARO dengan karakter China dan
karakter Jepang

313

DID2021032884

11/05/2021

25

wassup WSP

314

DID2021032886

11/05/2021

6

BTJ

315

D222021032887

11/05/2021

1

chitasil

316

DID2021032888

11/05/2021

4

EVALUBE SCOOTIC HX

317

D222021032889

11/05/2021

1

chitagro

318

DID2021032890

11/05/2021

29

FishTop

319

JID2021032891

11/05/2021

35

DNM DIGITAL NETWORK MARKETING

320

JID2021032892

11/05/2021

41

DNM DIGITAL NETWORK MARKETING

321

DID2021032893

11/05/2021

32

GALIM

SAT

MONDA

Halaman 15 dari 1262

322

DID2021032894

11/05/2021

30

LUXON

323

DID2021032895

11/05/2021

3

EONA

324

DID2021032896

11/05/2021

19

APRALON

325

DID2021032897

11/05/2021

4

EVALUBE SCOOTIC

326

DID2021032898

11/05/2021

25

MEN 7&9 + LOGO

327

DID2021032899

11/05/2021

32

air minum fatwa

328

JID2021032900

11/05/2021

37

MUJI MOTOR dan LOGO

329

DID2021032901

11/05/2021

7, 11

330

DID2021032902

11/05/2021

4

EVALUBE SCOOTIC MX

331

DID2021032903

11/05/2021

27

AL CIHAN + LUKISAN

332

D102021032904

11/05/2021

30

AVIA'S KITCHEN

333

JID2021032905

11/05/2021

39

LOGO PT BORWITA CITRA PRIMA

334

JID2021032906

11/05/2021

43

KOPI NYLO + LOGO

335

JID2021032907

11/05/2021

42

LOGO PT BORWITA CITRA PRIMA

336

DID2021032908

11/05/2021

5

Halal Science and Technology

337

JID2021032909

11/05/2021

35, 36

338

DID2021032910

11/05/2021

3

339

DID2021032911

11/05/2021

7, 11

340

DID2021032912

11/05/2021

25

BAO BAO, ISSEY MIYAKE

341

DID2021032913

11/05/2021

30

INACOFrozenMix

342

JID2021032914

11/05/2021

35, 36

343

JID2021032915

11/05/2021

35

EARTH FORWARD

344

DID2021032916

11/05/2021

4

EVALUBE SCOOTIC RX

GINGA

LCP
BINANCINI
HAILEA

LSVP

Halaman 16 dari 1262

345

DID2021032917

11/05/2021

5

BEBEBIOTIC

346

DID2021032918

11/05/2021

3

Revha + logo

347

DID2021032919

11/05/2021

19

AP

348

DID2021032920

11/05/2021

25

TRIMUJI + LOGO

349

DID2021032921

11/05/2021

9

Redmatrix

350

DID2021032922

11/05/2021

21, 7, 11

351

DID2021032923

11/05/2021

29

YB

352

DID2021032924

11/05/2021

3

DGK SIGNATURE + Logo

353

DID2021032925

11/05/2021

30

YB

354

DID2021032926

11/05/2021

32

BALI ISLAND BREWING CO

355

JID2021032927

11/05/2021

35

Portal Online Rumah Dagang Indonesia

356

JID2021032928

11/05/2021

35

INDO INTERTEX

357

DID2021032929

11/05/2021

4

EVALUBE SCOOTIC YX

358

DID2021032930

11/05/2021

3

SoleiL du TropiQue

359

DID2021032931

11/05/2021

2

Dekorindo

360

DID2021032932

11/05/2021

5

FYTOSID

361

DID2021032933

11/05/2021

28

BINBOK

362

DID2021032934

11/05/2021

32

BALI SUN BREWING CO

363

DID2021032935

11/05/2021

25

Q" iana

364

JID2021032936

11/05/2021

35

100 Entertainment

365

DID2021032937

11/05/2021

5

YB

366

DID2021032938

11/05/2021

2

SUPERLEX

367

DID2021032940

11/05/2021

4

EVALUBE SUPER TRANSCO

SOBO

Halaman 17 dari 1262

368

JID2021032941

11/05/2021

38

100 Entertainment

369

JID2021032942

11/05/2021

43

THE BALI BREWERY

370

DID2021032943

11/05/2021

2

SUPERPAINT

371

DID2021032944

11/05/2021

20

TACO

372

DID2021032945

11/05/2021

4

VELTECH WITH CLEAN SHIELD FORMULA

373

JID2021032946

11/05/2021

35

ZETHA / RELAX & CONFIDENT + LOGO

374

DID2021032947

11/05/2021

9

BCOMP

375

DID2021032948

11/05/2021

32

BALI BREWING COMMUNITY

376

DID2021032949

11/05/2021

18

Himeku

377

D102021032950

11/05/2021

20

Daffa + logo

378

DID2021032951

11/05/2021

9

CRYPTO

379

DID2021032953

11/05/2021

5

TELZAR

380

JID2021032954

11/05/2021

43

Caneyo Geprek Express

381

JID2021032955

11/05/2021

44

CukurBro

382

DID2021032956

11/05/2021

10

atom ATOMY & Characters

383

JID2021032957

11/05/2021

41

100 Entertainment

384

DID2021032958

11/05/2021

9

Artist Xpress

385

DID2021032959

11/05/2021

29, 30

CALOBYE

386

JID2021032960

11/05/2021

43

Xing Pentol

387

JID2021032961

11/05/2021

35

100 Music

388

JID2021032962

11/05/2021

35

ID Logo + Infrastruktur Digital Indonesia

389

DID2021032963

11/05/2021

30

PAGI JAYA

390

JID2021032964

11/05/2021

38

100 Music

Halaman 18 dari 1262

391

JID2021032965

11/05/2021

35

KINAYA ANUGERAH ABADI + LOGO

392

DID2021032966

11/05/2021

30

NICK WELL

393

DID2021032967

11/05/2021

5

AMBITION SECURE

394

JID2021032968

11/05/2021

37

Sinar Mogilolang Costruction

395

JID2021032969

11/05/2021

41

100 Music

396

JID2021032970

11/05/2021

37

ID Logo + Infrastruktur Digital Indonesia

397

DID2021032971

11/05/2021

29

Good Mate dan Logo G

398

DID2021032972

11/05/2021

30

CRUISE

399

JID2021032973

11/05/2021

38

ID Logo + Infrastruktur Digital Indonesia

400

DID2021032974

11/05/2021

5

DEPELLE

401

DID2021032975

11/05/2021

17

OmniVolt

402

JID2021032976

11/05/2021

42

ID Logo + Infrastruktur Digital Indonesia

403

DID2021032977

11/05/2021

30

BPJ BAGUS PERSADA JAYA

404

DID2021032978

11/05/2021

16, 39

405

DID2021032979

11/05/2021

25

LOGO

406

JID2021032980

11/05/2021

35

IDEANET

407

DID2021032981

11/05/2021

7

SAFE-RUN + LOGO

408

D102021032982

11/05/2021

25

RUDJI

409

DID2021032983

11/05/2021

30

WA LEMU

410

DID2021032984

11/05/2021

2

WANG MAO

411

DID2021032985

11/05/2021

9

SAFE-RUN + LOGO

412

JID2021032986

11/05/2021

41

Artist Xpress

413

JID2021032987

11/05/2021

35

SWEET MONSTA + LOGO

Daya Selaras Group

Halaman 19 dari 1262

414

DID2021032988

11/05/2021

32, 40, 43

415

DID2021032989

11/05/2021

18

MICHAEL ARMINI

416

DID2021032991

11/05/2021

5

bossi

417

JID2021032992

11/05/2021

37

IDEANET

418

DID2021032993

11/05/2021

12

SAFE-RUN + LOGO

419

DID2021032994

11/05/2021

32

MAVI WATER

420

JID2021032995

11/05/2021

35

SAFE-RUN + LOGO

421

JID2021032996

11/05/2021

43

SENSORIUM BALI

422

D172021032997

11/05/2021

30

Rodak Coffee

423

JID2021032998

11/05/2021

37

SAFE-RUN + LOGO

424

DID2021032999

11/05/2021

32, 43

425

JID2021033000

11/05/2021

38

IDEANET

426

DID2021033001

11/05/2021

1

HUMACID MULTI SEJAHTERA

427

DID2021033002

11/05/2021

25

SOMEDAY CASUAL CLOTHING COMPANY

428

D172021033003

11/05/2021

30

Poco Nembu Coffee

429

JID2021033004

11/05/2021

42

SAFE-RUN + LOGO

430

JID2021033005

11/05/2021

42

Artist Xpress

431

DID2021033006

11/05/2021

9

GoTo (stylized)

432

DID2021033007

11/05/2021

25

XENDER

433

DID2021033008

11/05/2021

30

MADU NASIONAL

434

JID2021033009

11/05/2021

35

GoTo (stylized)

435

JID2021033010

11/05/2021

42

IDEANET

436

JID2021033011

11/05/2021

36

GoTo (stylized)

BALI BEER FACTORY

BALI BEER LABORATORY

Halaman 20 dari 1262

437

JID2021033012

11/05/2021

38

GoTo (stylized)

438

DID2021033013

11/05/2021

29

Karakter Cina

439

DID2021033014

11/05/2021

32, 40, 43

440

JID2021033015

11/05/2021

39

GoTo (stylized)

441

DID2021033016

11/05/2021

9

MEMO

442

DID2021033017

11/05/2021

7

V-STORE

443

DID2021033018

11/05/2021

3

Herbal Teteh + logo

444

DID2021033019

11/05/2021

1

SUPIER K

445

JID2021033020

11/05/2021

35

Salesia

446

JID2021033021

11/05/2021

42

GoTo (stylized)

447

DID2021033022

11/05/2021

5

ROTAM AND DEVICE

448

DID2021033023

11/05/2021

29

ROYALE DURIAN + lOGO

449

DID2021033024

11/05/2021

27

Orange + Lukisan

450

DID2021033025

11/05/2021

31

ROYALE DURIAN + lOGO

451

DID2021033026

11/05/2021

32

ROYALE DURIAN + lOGO

452

JID2021033027

11/05/2021

35

SINRAY CONSULTANT

453

DID2021033028

11/05/2021

25

BLUEORANGE

454

DID2021033029

11/05/2021

25

BREAKFREE

455

DID2021033030

11/05/2021

43, 29, 30

T.J.Y.3

456

DID2021033031

11/05/2021

35, 5, 42

Logo

457

DID2021033032

11/05/2021

29

Tufei Chicken Wings

458

DID2021033033

11/05/2021

5

ROTAM

459

DID2021033034

11/05/2021

3

DALETTE

BALI BREWING COMPANY

Halaman 21 dari 1262

460

DID2021033035

11/05/2021

27

461

DID2021033036

11/05/2021

462

DID2021033038

11/05/2021

14

LUKISAN

463

DID2021033039

11/05/2021

1

BRAND K

464

DID2021033040

11/05/2021

12

MHR

465

DID2021033041

11/05/2021

3

BIALWBI.ID + logo

466

DID2021033042

11/05/2021

5

ROTAM-CS

467

DID2021033043

11/05/2021

5

ViVac⁺ Vaksin Vibrio Inaktif untuk
Menanggulangi Vibriosis Pada Hewan Akuatik

468

JID2021033044

11/05/2021

35

meatshop indoguna

469

DID2021033045

11/05/2021

25

PRAMBANAN

470

JID2021033046

11/05/2021

41

FIT GROUND

471

DID2021033047

11/05/2021

25

aldhis

472

DID2021033048

11/05/2021

473

DID2021033051

11/05/2021

27

Orange + Lukisan

474

DID2021033052

11/05/2021

30

Alimojoyo + LUKISAN

475

DID2021033053

11/05/2021

22

PRAMBANAN

476

DID2021033054

11/05/2021

30

Kayu Manis Andalas

477

DID2021033055

11/05/2021

27

Orange + Lukisan

478

DID2021033056

11/05/2021

11

PRAMBANAN

479

DID2021033058

11/05/2021

480

DID2021033059

11/05/2021

25

RGG-BQX

481

DID2021033060

11/05/2021

27

Orange + Lukisan

482

DID2021033061

11/05/2021

8

PRAMBANAN

Orange + Lukisan

32, 16, 35, 43, 29, 30 Logo

32, 16, 35, 43, 29, 30 Logo Karakter Cina

32, 16, 35, 43, 29, 30 Karakter Cina

Halaman 22 dari 1262

483

DID2021033062

11/05/2021

3

ASIAFARA + Lukisan

484

DID2021033064

11/05/2021

27

Orange + Lukisan

485

DID2021033065

11/05/2021

25

ARTHAQUEN + LOGO

486

DID2021033066

11/05/2021

7

PRAMBANAN

487

DID2021033067

11/05/2021

488

DID2021033068

11/05/2021

29

MILKYMOND

489

DID2021033069

11/05/2021

30

PALEM STAR COOKIES DAN LOGO

490

DID2021033070

11/05/2021

16, 9, 41

491

DID2021033071

11/05/2021

14

TADAIMA

492

DID2021033072

11/05/2021

27

Orange + Lukisan

493

DID2021033073

11/05/2021

18

TADAIMA

494

DID2021033076

11/05/2021

27

Orange + Lukisan

495

DID2021033077

11/05/2021

35, 37, 12

496

DID2021033078

11/05/2021

21

KOPI CUP PREMIUM + LOGO

497

DID2021033079

11/05/2021

5

IVERDIUM

498

DID2021033080

11/05/2021

499

JID2021033081

11/05/2021

44

BEYOUTIFUL BY DR. TOMPI

500

DID2021033082

11/05/2021

27

Orange + Lukisan

501

DID2021033083

11/05/2021

3

NONYCE CARE + logo

502

D222021033084

11/05/2021

3

Queen Soji

503

JID2021033086

11/05/2021

43

The Thuba Cafe & Resto

504

D042021033087

11/05/2021

30

Yobo Factory

505

DID2021033088

11/05/2021

27

Orange + Lukisan

32, 16, 35, 43, 29, 30 TamJai

LUCKY ROOKIE

STRVM

32, 16, 35, 43, 29, 30 Karakter Cina

Halaman 23 dari 1262

506

JID2021033089

11/05/2021

35, 43

507

DID2021033090

11/05/2021

32

Alara (Healthy Drinking Water)

508

D042021033091

11/05/2021

30

Aghniya Bread Cake Love

509

DID2021033092

11/05/2021

510

DID2021033093

11/05/2021

27

Orange + Lukisan

511

DID2021033094

11/05/2021

30

HONEY FARM

512

DID2021033095

11/05/2021

6

SIDO

513

DID2021033096

11/05/2021

7

TEJARI DAN LOGO

514

DID2021033097

11/05/2021

9

www.custom.id

515

DID2021033098

11/05/2021

32

Jescolife

516

DID2021033099

11/05/2021

27

Orange + Lukisan

517

DID2021033100

11/05/2021

23

BADIK

518

DID2021033101

11/05/2021

519

DID2021033102

11/05/2021

8

KEMEI

520

DID2021033103

11/05/2021

27

Orange + Lukisan

521

DID2021033104

11/05/2021

7

LONG KING

522

DID2021033105

11/05/2021

30

MORNING BITE

523

DID2021033106

11/05/2021

11

SM INDO = SUHATHERM Manufacturing
Indonesia

524

DID2021033107

11/05/2021

25

ODO Studios

525

JID2021033108

11/05/2021

41

Dokter Listrik by Galleon

526

DID2021033109

11/05/2021

527

JID2021033110

11/05/2021

37

Dokter Listrik by Galleon

528

DID2021033111

11/05/2021

27

Orange + Lukisan

AYAM JUMBO PAK POEN

32, 16, 35, 43, 29, 30 Karakter Cina

32, 16, 35, 43, 29, 30 Logo

32, 16, 35, 43, 29, 30 Karakter Cina & Logo

Halaman 24 dari 1262

529

DID2021033112

11/05/2021

22

UNITED DAN LOGO

530

DID2021033114

11/05/2021

27

Orange + Lukisan

531

DID2021033115

11/05/2021

23

UNITED DAN LOGO

532

DID2021033116

11/05/2021

27

Orange + Lukisan

533

DID2021033117

11/05/2021

32, 16, 35, 43, 29, 30

534

DID2021033118

11/05/2021

14

535

DID2021033119

11/05/2021

4, 7, 42, 11

536

JID2021033120

11/05/2021

41

PLAYACADEMY

537

DID2021033122

11/05/2021

27

Orange + Lukisan

538

DID2021033123

11/05/2021

539

JID2021033124

11/05/2021

35

LOGO

540

DID2021033125

11/05/2021

27

Orange + Lukisan

541

DID2021033126

11/05/2021

542

DID2021033127

11/05/2021

27

Orange + Lukisan

543

DID2021033128

11/05/2021

1

POLYGUM + LOGO

544

DID2021033130

11/05/2021

27

Orange + Lukisan

545

JID2021033131

11/05/2021

43

ADAMIE Artisan Noodles & Logo

546

DID2021033132

11/05/2021

547

DID2021033133

11/05/2021

27

Orange + Lukisan

548

JID2021033134

11/05/2021

35

GANDUM MAS KENCANA + LOGO

549

DID2021033135

11/05/2021

16

POLYGUM + LOGO

550

JID2021033136

11/05/2021

40

GANDUM MAS KENCANA + LOGO

551

DID2021033137

11/05/2021

27

Orange + Lukisan

Karakter Cina.. TAMJAI SAMGOR MIXIAN &
Logo
PREMIUM DINAR + LOGO
JOHNSON CONTROLS

32, 16, 35, 43, 29, 30 Logo

32, 16, 35, 43, 29, 30 TamJai SamGor

32, 16, 35, 43, 29, 30 Karakter Cina

Halaman 25 dari 1262

552

DID2021033138

11/05/2021

27

Orange + Lukisan

553

DID2021033139

11/05/2021

1

ECOPRENE

554

DID2021033140

11/05/2021

27

Orange + Lukisan

555

DID2021033141

11/05/2021

3

P + US People with Us

556

DID2021033142

11/05/2021

27

Orange + Lukisan

557

JID2021033143

11/05/2021

43

TRE CIPOLLE DAN LOGO

558

DID2021033144

11/05/2021

27

Orange + Lukisan

559

JID2021033145

11/05/2021

43

#GARAGARAKOPI

560

DID2021033146

11/05/2021

16

ECOPRENE

561

DID2021033147

11/05/2021

21

Jageun

562

DID2021033148

11/05/2021

27

Orange + Lukisan

563

DID2021033149

11/05/2021

29

KANVAZ PATISSERIE

564

DID2021033150

11/05/2021

20

HOMEY GALAXY DAN LOGO

565

DID2021033152

11/05/2021

27

Orange + Lukisan

566

DID2021033153

11/05/2021

12

ACURADE

567

DID2021033154

11/05/2021

29

GEPREK BENSU

568

DID2021033155

11/05/2021

30

GEPREK BENSU

569

JID2021033156

11/05/2021

41

GEPREK BENSU

570

DID2021033157

11/05/2021

29

GEPREK BENSU

571

DID2021033158

11/05/2021

30

GEPREK BENSU

572

JID2021033159

11/05/2021

41

GEPREK BENSU

573

JID2021033160

11/05/2021

41

I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR

574

DID2021033161

11/05/2021

27

Orange + Lukisan

Halaman 26 dari 1262

575

DID2021033162

11/05/2021

20

RICO ALVARO DAN LOGO

576

DID2021033163

11/05/2021

27

Orange + Lukisan

577

DID2021033164

11/05/2021

27

Orange + Lukisan

578

DID2021033165

11/05/2021

30

KANVAZ PATISSERIE

579

DID2021033166

11/05/2021

3

BluMaan

580

JID2021033167

11/05/2021

43

TEPI HARI DAN LOGO

581

DID2021033168

11/05/2021

5

Hansaplast MED+ and Logo

582

DID2021033169

11/05/2021

5

GALACIDE PLUS

583

DID2021033170

11/05/2021

25

NORTHWEST GENERATION + LOGO

584

DID2021033171

11/05/2021

21

ANGEL 414 BRUSH

585

JID2021033172

11/05/2021

35

NORTHWEST GENERATION + LOGO

586

DID2021033173

11/05/2021

16

Lao Shuang Bao Xuan Zhuang + Tulisan Kanji
+ Lukisan

587

DID2021033174

11/05/2021

32

KANVAZ PATISSERIE

588

DID2021033178

11/05/2021

16

Kantor Hukum Lontoh & Partners

589

DID2021033179

11/05/2021

31

GUNUNG PANDAN + LUKISAN

590

JID2021033180

11/05/2021

38, 41

Tasbih Ramadan Abah & Leslar

591

DID2021033181

11/05/2021

11

diiib

592

JID2021033182

11/05/2021

35

Kantor Hukum Lontoh & Partners

593

JID2021033183

11/05/2021

35

Cari Tempat

594

DID2021033184

11/05/2021

11

NexTool

595

DID2021033185

11/05/2021

6

KINGMASTER

596

JID2021033186

11/05/2021

45

Kantor Hukum Lontoh & Partners

597

DID2021033187

11/05/2021

8

NexTool

Halaman 27 dari 1262

598

DID2021033188

11/05/2021

8

ZHIBAI

599

DID2021033189

11/05/2021

7

KINGMASTER

600

DID2021033190

11/05/2021

7

SHUNZAO + HURUF MANDARIN + LOGO

601

JID2021033191

11/05/2021

43

SSb Hj. Hesti

602

JID2021033192

11/05/2021

42

Kantor Hukum Lontoh & Partners

603

DID2021033193

11/05/2021

9

YUNMAI + LOGO

604

DID2021033194

11/05/2021

7, 9

YORK

605

DID2021033195

11/05/2021

28

YUNMAI + LOGO

606

DID2021033196

11/05/2021

10

MEDPLUS

607

DID2021033197

11/05/2021

8

Sink or Swim logo

608

DID2021033198

11/05/2021

4, 11

609

DID2021033199

11/05/2021

10

YUNMAI + LOGO

610

DID2021033200

11/05/2021

5

MEDPLUS

611

DID2021033201

11/05/2021

6

TAF + LUKISAN

612

DID2021033202

11/05/2021

16

Lontoh & Partners Law Office

613

DID2021033203

11/05/2021

3

MEDPLUS

614

DID2021033204

11/05/2021

8

IMPACT

615

DID2021033205

11/05/2021

6

ATA + LUKISAN

616

DID2021033206

11/05/2021

6

WB

617

JID2021033207

11/05/2021

35

MURBAUT.COM

618

JID2021033208

11/05/2021

35

Lontoh & Partners Law Office

619

DID2021033209

11/05/2021

11

NICOLIGHT

620

JID2021033210

11/05/2021

45

Lontoh & Partners Law Office

YORK

Halaman 28 dari 1262

621

JID2021033211

11/05/2021

42

622

DID2021033212

11/05/2021

18, 25

Arrow Kaleidoscope Logo

623

DID2021033213

11/05/2021

18, 25

OFF Orbits logo

624

DID2021033214

11/05/2021

29

625

DID2021033215

11/05/2021

24, 8

OFF Hand logo

626

DID2021033216

11/05/2021

16, 8

Arrow No Bar logo

627

DID2021033217

11/05/2021

35, 8

OFF-WHITE

628

JID2021033218

11/05/2021

35

PERMITINDO

629

JID2021033219

11/05/2021

35

Logo P

630

DID2021033220

11/05/2021

25

MELOVEL

631

DID2021033221

11/05/2021

18, 3, 21, 8, 9

632

JID2021033222

12/05/2021

43

ICHIBA OMAKASE dan huruf kanji

633

DID2021033223

12/05/2021

25

hanya sebuah penamaan

634

JID2021033224

12/05/2021

45

PEJUANG SILIWANGI INDONESIA 1922

635

DID2021033225

12/05/2021

20, 24, 27

636

DID2021033226

12/05/2021

34, 20, 8, 10, 27

637

DID2021033227

12/05/2021

9, 42

638

D082021033228

12/05/2021

32

HAERANG

639

DID2021033229

12/05/2021

25

HUMMM + LOGO

640

JID2021033230

12/05/2021

41

LUCIFER F.C.

641

DID2021033231

12/05/2021

3

YURIZUMI + Lukisan

642

DID2021033232

12/05/2021

3

EDERFAME + Lukisan

643

DID2021033234

12/05/2021

10

RGD

Lontoh & Partners Law Office

BURTS

Just Face logo

Crossed OFF logo
OFF
INFOSENZ + LOGO

Halaman 29 dari 1262

644

DID2021033235

12/05/2021

30

GOLD CLASS

645

DID2021033236

12/05/2021

3

SAKI + logo

646

DID2021033237

12/05/2021

3

KODOMO BABY

647

DID2021033238

12/05/2021

31

Lukisan Agatho

648

DID2021033239

12/05/2021

3

KODOMO WIPES

649

DID2021033240

12/05/2021

3

Madoma Face And Body Soap

650

DID2021033241

12/05/2021

3

SYSTEMA SENSITIVE

651

DID2021033242

12/05/2021

3

SYSTEMA NANO

652

JID2021033243

12/05/2021

43

BAKED-WELL AT LAURENCE

653

DID2021033244

12/05/2021

21

SYSTEMA CLEAN

654

DID2021033246

12/05/2021

3

MAMA EXTRA

655

DID2021033247

12/05/2021

8

TOKYO

656

JID2021033248

12/05/2021

36

The Kana House

657

JID2021033249

12/05/2021

44

Ifa Beauty

658

DID2021033251

12/05/2021

5

atme NUTRITIOUS FIBRE

659

DID2021033252

12/05/2021

9, 12

660

DID2021033253

12/05/2021

20

CARE STUDIOS = Penamaan

661

DID2021033254

12/05/2021

21

CARE STUDIOS = Penamaan

662

JID2021033255

12/05/2021

35

Pisuka

663

DID2021033257

12/05/2021

30

LOGO + FINUTE

664

DID2021033258

12/05/2021

30

LOGO + GOOD LIFE FINUTE

665

JID2021033259

12/05/2021

43

ANTHOLOGY COFFEE AND TEA + LOGO

666

DID2021033260

12/05/2021

5

ETUMAX + GAMBAR

ECO TREE

Halaman 30 dari 1262

667

DID2021033261

12/05/2021

30

ETUMAX + GAMBAR

668

DID2021033262

12/05/2021

25

UK UNICLOTH KINGDOM

669

DID2021033263

12/05/2021

3

ERD SKINCARE

670

DID2021033264

12/05/2021

11

LIBBENS

671

DID2021033265

12/05/2021

8

LIBBENS

672

DID2021033266

12/05/2021

21

LIBBENS

673

DID2021033267

12/05/2021

16

Babel Review

674

DID2021033268

12/05/2021

3

Erins

675

DID2021033269

12/05/2021

5

NODASO

676

DID2021033270

13/05/2021

10

OLAIF + LOGO

677

DID2021033272

13/05/2021

3

JAVA SOAP

678

DID2021033273

13/05/2021

5

BEBAS ANGIN

679

DID2021033274

13/05/2021

30

ITAKOR

680

DID2021033275

13/05/2021

30

LOGO + GOOD LIFE FINUTE + Huruf Korea

681

DID2021033276

13/05/2021

30

LOGO + FORTUNETANG + Huruf korea

682

JID2021033277

13/05/2021

35

BIPANG AMBAWANG + LUKISAN

683

JID2021033278

13/05/2021

43

BIPANG AMBAWANG + LUKISAN

684

DID2021033279

13/05/2021

25

ARQOM

685

DID2021033280

13/05/2021

3

I’LA PRIMA

686

D042021033282

14/05/2021

30

PUTRI AREN

687

DID2021033283

14/05/2021

9

Archicad

688

DID2021033284

14/05/2021

9, 42, 44

689

JID2021033285

14/05/2021

42

pasporsehat
Archicad

Halaman 31 dari 1262

690

DID2021033286

14/05/2021

9

GRAPHISOFT

691

JID2021033287

14/05/2021

42

BusinessNews Indonesia + Logo

692

JID2021033288

14/05/2021

36

BusinessNews Indonesia + Logo

693

JID2021033289

14/05/2021

42

GRAPHISOFT

694

DID2021033290

14/05/2021

9

BusinessNews Indonesia + Logo

695

DID2021033291

14/05/2021

3

D&N

696

JID2021033292

14/05/2021

43

LUCKY RICE + logo

697

JID2021033293

15/05/2021

37

Hause of Detailing

698

D202021033295

15/05/2021

19

JASON MORTAR

699

JID2021033296

15/05/2021

35

TOKO RBGROSIR

700

DID2021033297

15/05/2021

34

WARSAWO + LOGO

701

DID2021033298

15/05/2021

34

REGENA + LOGO

702

DID2021033299

15/05/2021

30

Si Endul

703

DID2021033300

15/05/2021

31

Si Endul

704

JID2021033301

15/05/2021

35

Si Endul

705

JID2021033302

15/05/2021

43

ottoke?!

706

JID2021033304

15/05/2021

35

PANGANBOX + LUKISAN

707

DID2021033305

15/05/2021

29

PANGANBOX + LUKISAN

708

DID2021033306

15/05/2021

5

GIBBROVAB

709

DID2021033307

15/05/2021

9

SKYTRADE

710

DID2021033308

15/05/2021

25

CLAYORI

711

DID2021033309

15/05/2021

5

FOLAMOM

712

DID2021033310

15/05/2021

9

DEARSOME

Halaman 32 dari 1262

713

JID2021033311

15/05/2021

45

NUSANTARA PATENT + LOGO

714

DID2021033312

15/05/2021

25

ADER error

715

DID2021033313

15/05/2021

25

KHMEN

716

J082021033314

16/05/2021

43

PEPES MUARA MUARA DARI SEGALA
RASA PEPES

717

DID2021033315

16/05/2021

12

Playon atau Play.on dengan segitiga warna
grey

718

JID2021033316

16/05/2021

43

Setungku

719

JID2021033319

16/05/2021

42

Nivi Design

720

D042021033322

16/05/2021

29

Empek Empek Bu Tuti

721

J042021033323

16/05/2021

35

Empek Empek Bu Tuti

722

JID2021033324

16/05/2021

35

Toko Mas Naga Sakti

723

DID2021033359

17/05/2021

3

LIVING ORGANIC

724

DID2021033360

17/05/2021

3

mslearning&grow

725

D102021033362

17/05/2021

34

JAVA NOVA (Kearifan Nusantara)

726

DID2021033363

17/05/2021

3

KANDELA

727

D102021033364

17/05/2021

30

JAJANER + Logo

728

D102021033365

17/05/2021

25

yubella Yuk beli lagi + LOGO

729

D102021033366

17/05/2021

30

fIARTA + Logo

730

D102021033367

17/05/2021

26

Kenang Benang + logo

731

D102021033368

17/05/2021

14

Handy Mondy Dough Clay

732

D102021033369

17/05/2021

29

Ayana PURE & FRESH + Logo

733

D102021033370

17/05/2021

3

sarvaga + Logo

734

JID2021033371

17/05/2021

43

COMMON PLACE + LOGO

735

D102021033372

17/05/2021

30

YATFU + Logo

Halaman 33 dari 1262

736

DID2021033373

17/05/2021

33

Mollucas Wine

737

D102021033374

17/05/2021

30

WAFIS + Logo

738

D102021033375

17/05/2021

30

dapfa + Logo

739

D102021033376

17/05/2021

25

BYVIRA + Logo

740

D102021033377

17/05/2021

30

DABUMIN + Logo

741

D102021033378

17/05/2021

18

Vie2011 Collection

742

D102021033379

17/05/2021

30

oozz + Logo

743

D102021033380

17/05/2021

30

. gift . BAKERY AND PASTRY + Logo

744

D102021033381

17/05/2021

25

FIURI

745

D102021033382

17/05/2021

30

GARDAS + Logo

746

D102021033383

17/05/2021

30

Pronice + Logo

747

D102021033384

17/05/2021

32

kemejer Minuman Seger Dalam Kemasan +
Logo

748

D102021033385

17/05/2021

30

Bu Hetty + Logo

749

D102021033386

17/05/2021

29

E 58 + Logo

750

D102021033387

17/05/2021

14

Indung Handmade + Logo

751

J102021033388

17/05/2021

35

Feby Craft + Logo

752

D102021033389

17/05/2021

30

WAROENG ROTI + Logo

753

D102021033390

17/05/2021

25

FARKEN + Logo

754

D102021033391

17/05/2021

30

SUTIL KENDIL + Logo

755

D102021033392

17/05/2021

30

HTP + Logo

756

JID2021033393

17/05/2021

41

Universal fighting Zone

757

DID2021033394

17/05/2021

3

YAPPEUDA'S SECRET

758

J102021033395

17/05/2021

35

RESEP OMA KUEH + LOGO

Halaman 34 dari 1262

759

DID2021033396

17/05/2021

17

SULVA

760

DID2021033397

17/05/2021

11

SULVA

761

JID2021033398

17/05/2021

38

JOBB Jumat Obrolan Bunda Bijak + LOGO

762

DID2021033399

17/05/2021

6

SULVA

763

JID2021033400

17/05/2021

43

LaCoco

764

DID2021033401

17/05/2021

35, 11

KRONE

765

DID2021033402

17/05/2021

32

DESIRE

766

DID2021033403

17/05/2021

1

BAJA CAP BUAH

767

D022021033404

17/05/2021

3

Aviciena Aesthetic (AA)

768

DID2021033405

17/05/2021

41, 28

769

DID2021033406

17/05/2021

3

Tunas Rahayu Cosmetic

770

DID2021033407

17/05/2021

12

BEV

771

DID2021033408

17/05/2021

21

FIESTA CUP

772

DID2021033409

17/05/2021

3

The Life Essentials

773

JID2021033410

17/05/2021

36

UNIQ REALTY

774

DID2021033411

17/05/2021

8

ARASHI

775

DID2021033412

17/05/2021

5

COLLAGENATHLETE

776

JID2021033413

17/05/2021

41

BARNA

777

DID2021033414

17/05/2021

1

ARASHI

778

JID2021033415

17/05/2021

43

BARNA

779

DID2021033416

17/05/2021

17

BULL

780

DID2021033417

17/05/2021

17

COC

781

JID2021033418

17/05/2021

35

GS THE FRESH

Junior Lab Indonesia

Halaman 35 dari 1262

782

DID2021033419

17/05/2021

3

Cheona

783

JID2021033420

17/05/2021

41

Festival of the Soul

784

JID2021033421

17/05/2021

43

Siomay Bucang

785

DID2021033422

17/05/2021

29

Siomay Bucang

786

DID2021033423

17/05/2021

3

Cheona Men

787

DID2021033424

17/05/2021

3

Cheona dan Cheona Men Logo Gram

788

JID2021033425

17/05/2021

43

BOBA BOSS

789

JID2021033426

17/05/2021

43

caritoraso + logo

790

DID2021033427

17/05/2021

7

HALOT

791

DID2021033428

17/05/2021

7

ENDER

792

JID2021033429

17/05/2021

36

NOBU neo & Gambar

793

JID2021033430

17/05/2021

41

Rimar

794

DID2021033431

17/05/2021

25

Rimar

795

DID2021033432

17/05/2021

12

NAPA

796

DID2021033433

17/05/2021

3

Liese Blaunē

797

DID2021033434

17/05/2021

9

ANAK BASKET

798

DID2021033435

17/05/2021

3

LEURI SKIN LAB

799

JID2021033436

17/05/2021

35

LARIS

800

JID2021033437

17/05/2021

35

ANAK BASKET

801

DID2021033438

17/05/2021

3, 5

SPECLEAN

802

DID2021033439

17/05/2021

35, 36, 38, 9, 42

803

JID2021033441

17/05/2021

38

ANAK BASKET

804

JID2021033442

17/05/2021

36

PONDOK KENANGAN

Logisklik

Halaman 36 dari 1262

805

DID2021033443

17/05/2021

3

iGLOW

806

JID2021033444

17/05/2021

41

ANAK BASKET

807

DID2021033445

17/05/2021

3

XR

808

JID2021033446

17/05/2021

42

ANAK BASKET

809

DID2021033447

17/05/2021

9

MariSilicon X

810

JID2021033448

17/05/2021

43

NAUGHTY GOAT COFFEE ARTISANS

811

DID2021033449

17/05/2021

30

SPRINGALYS

812

DID2021033450

17/05/2021

9

Canon

813

JID2021033452

17/05/2021

43

PONDOK KENANGAN

814

DID2021033453

17/05/2021

30

CIRENG GONJRENG

815

DID2021033454

17/05/2021

30

CONELATO

816

DID2021033455

17/05/2021

30

LOCAROMA

817

DID2021033456

17/05/2021

3

Five CODES

818

DID2021033457

17/05/2021

32, 43, 29, 30

819

JID2021033458

17/05/2021

44

ALEX DIVEN HAIRDESIGN

820

JID2021033459

17/05/2021

35

Nayumda

821

JID2021033460

17/05/2021

44

TWO SEASONS + LOGO

822

DID2021033461

17/05/2021

16, 9, 41

BRIGHT SPARKS & device (colour)

823

DID2021033462

17/05/2021

35, 43, 30

TANARAJA ROASTERY ARTISAN ON FIRE

824

DID2021033463

17/05/2021

3

Logo + The Herbalist

825

DID2021033464

17/05/2021

30

YENNI'S CAKE

826

JID2021033465

17/05/2021

35

KRONA. + Lukisan

827

DID2021033466

17/05/2021

3

SWEET COTTON

mamemi in English and Chinese characters

Halaman 37 dari 1262

828

JID2021033467

17/05/2021

36

cloudkitchen.id

829

JID2021033468

17/05/2021

35

DERSKA

830

JID2021033470

17/05/2021

41

VISESA ORGANIZER

831

DID2021033471

17/05/2021

1

Ijoku

832

JID2021033472

17/05/2021

43

minoo beach club

833

JID2021033473

17/05/2021

43

KOTA BARU PARAHYANGAN, Mandiri
Madani Alami + logo

834

JID2021033474

17/05/2021

42

KOTA BARU PARAHYANGAN, Mandiri
Madani Alami + logo

835

JID2021033475

17/05/2021

41

KOTA BARU PARAHYANGAN, Mandiri
Madani Alami + logo

836

DID2021033476

17/05/2021

3

GOWASH

837

JID2021033477

17/05/2021

43

NOAH Eat, Drink & Happy

838

JID2021033478

17/05/2021

37

KOTA BARU PARAHYANGAN, Mandiri
Madani Alami + logo

839

JID2021033479

17/05/2021

35

KOTA BARU PARAHYANGAN, Mandiri
Madani Alami + logo

840

JID2021033480

17/05/2021

36

KOTA BARU PARAHYANGAN, Mandiri
Madani Alami + logo

841

DID2021033481

17/05/2021

32

ELVIOS SUPERIOR + LUKISAN

842

DID2021033482

17/05/2021

30

SPRINGALINE

843

DID2021033483

17/05/2021

5

GlyPax

844

DID2021033484

17/05/2021

30

SPRINGAROM

845

DID2021033485

17/05/2021

5

ValXtra

846

DID2021033506

18/05/2021

3

CAPELLA SKIN CARE

847

DID2021033507

18/05/2021

30

Bushra

848

JID2021033508

18/05/2021

35

GUDANGWALLSTICKER88

849

JID2021033509

18/05/2021

45

MYACUVUE

850

DID2021033510

18/05/2021

3

TreatMe

Halaman 38 dari 1262

851

JID2021033511

18/05/2021

35, 39

852

D152021033512

18/05/2021

32

RIWA

853

JID2021033513

18/05/2021

35

Laris Unik

854

DID2021033514

18/05/2021

16, 3

855

DID2021033515

18/05/2021

20

LEENS

856

DID2021033516

18/05/2021

3

MIJEOM + KARAKTER HURUF NON LATIN

857

JID2021033517

18/05/2021

41

CRAZY RICH ACADEMY

858

DID2021033518

18/05/2021

21

SKEEDI POP

859

JID2021033519

18/05/2021

43

BWTEA

860

JID2021033520

18/05/2021

35

D'GREAT OLSHOP + LUKISAN

861

DID2021033521

18/05/2021

3

ARTISANPRO

862

D152021033522

18/05/2021

30

MADUWANGI

863

DID2021033523

18/05/2021

19

AS MIX MORTAR

864

JID2021033524

18/05/2021

35

BABY SHOP II + LUKISAN

865

DID2021033525

18/05/2021

5

CAPELLA SLIMMING PILLS

866

DID2021033526

18/05/2021

24

titan

867

JID2021033527

18/05/2021

41

TUTUR TINULAR

868

DID2021033528

18/05/2021

3

ESSANS by herbani + Logo

869

JID2021033529

18/05/2021

35

VIBEHOUSE + LOGO

870

JID2021033530

18/05/2021

35

BATEA

871

JID2021033531

18/05/2021

35

Thania Official Store

872

DID2021033532

18/05/2021

5

ESSANS by herbani + Logo

873

DID2021033533

18/05/2021

28

KAKAO FRIENDS GOLF

PIKUNIKKU

PASEO BABY

Halaman 39 dari 1262

874

DID2021033534

18/05/2021

5

Bodygoalss

875

JID2021033535

18/05/2021

35

GUDANG WALLPAPER DTG

876

JID2021033536

18/05/2021

43

BATEA

877

DID2021033537

18/05/2021

29

LOGO KOKI

878

DID2021033538

18/05/2021

30

DelfiOrion ChocoPie

879

DID2021033539

18/05/2021

29

tidak memiliki arti

880

DID2021033540

18/05/2021

6

CAVAL + LOGO

881

JID2021033542

18/05/2021

35

GIVE TRUST ACC + LUKISAN

882

DID2021033543

18/05/2021

30

DELFIORION CHOCOPIE

883

DID2021033544

18/05/2021

5

Forinaz

884

DID2021033546

18/05/2021

9

TULIST

885

DID2021033547

18/05/2021

32, 40, 43

886

DID2021033548

18/05/2021

3

APHROSKIN skincare

887

JID2021033549

18/05/2021

35

TeaTok

888

DID2021033550

18/05/2021

5

Zyceva

889

DID2021033551

18/05/2021

1

YONGAN

890

DID2021033552

18/05/2021

27

Orange + Lukisan

891

DID2021033553

18/05/2021

12

RACING XYZ SPORT

892

DID2021033554

18/05/2021

25

KAEEN BALI

893

DID2021033555

18/05/2021

27

rag.

894

DID2021033556

18/05/2021

27

Orange + Lukisan

895

DID2021033557

18/05/2021

1

Tunas Rahayu Cosmetic

896

JID2021033558

18/05/2021

43

TeaTok

BLACK SAND BALI BREWING COMPANY

Halaman 40 dari 1262

897

DID2021033559

18/05/2021

12

ASTRO RACING

898

DID2021033560

18/05/2021

30

RO•TEH INDONESIA

899

DID2021033562

18/05/2021

27

Orange + Lukisan

900

DID2021033563

18/05/2021

5

KESSIL

901

JID2021033564

18/05/2021

43

STEAK HOUSE + LOGO

902

DID2021033565

18/05/2021

27

Orange + Lukisan

903

DID2021033566

18/05/2021

3

NESTCARE

904

DID2021033567

18/05/2021

27

Orange + Lukisan

905

DID2021033569

18/05/2021

27

Orange + Lukisan

906

JID2021033570

18/05/2021

43

MASTI Urban Indian

907

DID2021033571

18/05/2021

5

NUXIN

908

DID2021033572

18/05/2021

17

VECHO

909

JID2021033573

18/05/2021

43

SOTO BANJARKAHURIPAN

910

DID2021033575

18/05/2021

27

Orange + Lukisan

911

DID2021033576

18/05/2021

29

TAIWAN SWEET CORN + LUKISAN

912

DID2021033577

18/05/2021

27

Orange + Lukisan

913

JID2021033578

18/05/2021

41

SEHATMENTAL.ID + LOGO

914

JID2021033579

18/05/2021

43

THE OSCAR

915

DID2021033580

18/05/2021

27

Orange + Lukisan

916

JID2021033581

18/05/2021

43

SYEGAR!

917

DID2021033582

18/05/2021

30

SHEBA

918

DID2021033583

18/05/2021

27

Orange + Lukisan

919

JID2021033584

18/05/2021

44

fresh DRiP

Halaman 41 dari 1262

920

DID2021033585

18/05/2021

30

KOMPASKITA

921

DID2021033586

18/05/2021

27

Orange + Lukisan

922

JID2021033587

18/05/2021

35

LoAKMart

923

DID2021033588

18/05/2021

32

ELIANA VIOS SUPERIOR

924

JID2021033589

18/05/2021

43

WEDJA

925

JID2021033652

18/05/2021

41

Elephant Kind

926

D102021033653

18/05/2021

25

DIOMIRA + LOGO/LUKISAN

927

DID2021033654

18/05/2021

11

BOLDE INFINITY

928

DID2021033655

18/05/2021

27

Orange + Lukisan

929

DID2021033656

18/05/2021

9

AMP

930

DID2021033657

18/05/2021

3

EVOLIZ MEN + LUKISAN

931

DID2021033659

18/05/2021

27

Orange + Lukisan

932

JID2021033660

18/05/2021

43

WEDANGANE TEH MELATI + LUKISAN

933

DID2021033661

18/05/2021

5

VITA GOYANG

934

JID2021033663

18/05/2021

35

PT.SHILIN CONTRUCTION ASIA 2020 SCA +
LOGO

935

DID2021033664

18/05/2021

3

PRIFITZERS + LUKISAN

936

DID2021033665

18/05/2021

29

VITA GOYANG

937

JID2021033666

18/05/2021

41

UFZ - Universal Fighting Zone

938

DID2021033667

18/05/2021

27

Orange + Lukisan

939

JID2021033668

18/05/2021

43

KWE TIAW SAPI JANGKUNG

940

DID2021033669

18/05/2021

30

VITA GOYANG

941

DID2021033670

18/05/2021

25

NIKE TIEMPO

942

DID2021033671

18/05/2021

3

DaiLaiHo

Halaman 42 dari 1262

943

DID2021033672

18/05/2021

30

KWE TIAW SAPI JANGKUNG

944

DID2021033673

18/05/2021

27

Orange + Lukisan

945

DID2021033674

18/05/2021

32

VITA GOYANG

946

DID2021033675

18/05/2021

3

WIDARI BEAUTY

947

DID2021033676

18/05/2021

3, 44

948

DID2021033677

18/05/2021

5

MENICON PROGENT

949

DID2021033678

18/05/2021

27

Orange + Lukisan

950

DID2021033679

18/05/2021

3

GLAM COLLAGEN

951

DID2021033680

18/05/2021

27

Orange + Lukisan

952

DID2021033682

18/05/2021

10

SYNERGYMED

953

DID2021033683

18/05/2021

32

TIRTAKU Pure Organic Drinking Water

954

JID2021033684

18/05/2021

35

FACTION + LOGO

955

DID2021033685

18/05/2021

10

SRIKANDIE

956

JID2021033686

18/05/2021

35

Home Dekoration Shop + Lukisan

957

DID2021033686

18/05/2021

6

MEDAN DOOR AND FRAME SECURE
MAKER

958

DID2021033687

18/05/2021

5

JELLY DI MULUT

959

DID2021033688

18/05/2021

11

KUPF

960

DID2021033689

18/05/2021

9

FRIENDCHISED #PilihUsahamu

961

DID2021033690

18/05/2021

3

WeisCasa

962

JID2021033691

18/05/2021

41

Duo Delima

963

JID2021033692

18/05/2021

43

K-KOHIKO

964

DID2021033693

18/05/2021

29

JELLY DI MULUT

965

JID2021033694

18/05/2021

35, 36

B Clinic Premier

Benediction Consulting

Halaman 43 dari 1262

966

DID2021033694

18/05/2021

16, 3, 5

967

JID2021033695

18/05/2021

35

DEKORASI RUMAH WALPAPER STICKER +
LUKISAN

968

DID2021033696

18/05/2021

30

JELLY DI MULUT

969

DID2021033697

18/05/2021

3

SRIKANDIE

970

DID2021033699

18/05/2021

32

JELLY DI MULUT

971

JID2021033700

18/05/2021

35

FUTURE HOME + LUKISAN

972

JID2021033701

18/05/2021

43

P&G CHILDREN'S SAFE DRINKING WATER

973

DID2021033702

18/05/2021

10

DIMED

974

DID2021033703

18/05/2021

26

TOMURA

975

DID2021033704

18/05/2021

25

HAMMERFALL

976

JID2021033706

18/05/2021

35

Fixelle Fashion + Lukisan

977

DID2021033707

18/05/2021

5

PILARCABRIO

978

DID2021033708

18/05/2021

28

FLEXDRIVE

979

JID2021033710

18/05/2021

35

LARIS STIKER + LUKISAN

980

DID2021033711

18/05/2021

5

PILARMECTIN

981

JID2021033712

18/05/2021

35

SHOPKEY

982

DID2021033713

18/05/2021

5

PILARCHESS

983

DID2021033714

18/05/2021

5

PILARWIN

984

D322021033715

18/05/2021

30

Adiva Bakery

985

JID2021033716

18/05/2021

35

Home Decor 88 + Lukisan

986

DID2021033717

18/05/2021

3

OWEL

987

DID2021033718

18/05/2021

29

IDO & Logo

988

JID2021033719

18/05/2021

36

KOMITE INDONESIA PEMBEBASAN
PALESTINA KIPP

SORBENT

Halaman 44 dari 1262

989

JID2021033720

18/05/2021

35

HOME INTERIOR 88 + LUKISAN

990

DID2021033721

18/05/2021

3

SeliiSkin + LUKISAN

991

DID2021033722

18/05/2021

30

IDO & Logo

992

JID2021033723

18/05/2021

41

JARINGAN PENDIDIKAN WAKAF
INDONESIA

993

DID2021033724

18/05/2021

32, 35, 29, 30

LET'S GROW A BETTER WORLD

994

DID2021033725

18/05/2021

9

KRYSTOR logo

995

D322021033726

18/05/2021

29

ALDZAN

996

DID2021033726

18/05/2021

3

LOGO A

997

DID2021033727

18/05/2021

5

LOGO A

998

JID2021033728

18/05/2021

35

HOME WALLPAPER Shop + LUKISAN

999

DID2021033729

18/05/2021

9

KR logo

1000

DID2021033730

18/05/2021

9

ZITAI logo

1001

DID2021033731

18/05/2021

16, 41

LAULIMA

1002

DID2021033732

18/05/2021

5

SPARTAWHEY

1003

DID2021033733

18/05/2021

9

ZTAI logo

1004

DID2021033734

18/05/2021

29

SPARTAWHEY

1005

J172021033735

18/05/2021

41

Festival Desa Binaan Bank NTT

1006

DID2021033736

18/05/2021

24

EiraDhya + Lukisan

1007

DID2021033737

18/05/2021

12

Wijaya Karya Industri & Konstruksi (Nama
Perusahaan)

1008

DID2021033738

18/05/2021

25

CALVIC KYLIE

1009

DID2021033739

18/05/2021

3

noutriwear+

1010

DID2021033740

18/05/2021

5

SPARTAMASS

1011

DID2021033741

18/05/2021

30

WRTGbox

Halaman 45 dari 1262

1012

DID2021033742

18/05/2021

5

1013

DID2021033743

18/05/2021

34, 35, 43

1014

DID2021033744

18/05/2021

29

SPARTAMASS

1015

D322021033745

18/05/2021

30

Gurenta

1016

DID2021033745

18/05/2021

3

litestay

1017

DID2021033746

18/05/2021

3, 35, 25

1018

DID2021033747

18/05/2021

29

VITA GOYANG & Logo

1019

DID2021033748

18/05/2021

3

BIOAOUA & karakter China

1020

DID2021033749

18/05/2021

5

SPARTABOM

1021

DID2021033750

18/05/2021

29

SPARTABOM

1022

DID2021033751

18/05/2021

30

VITA GOYANG & Logo

1023

DID2021033752

18/05/2021

11

itc logo

1024

DID2021033753

18/05/2021

5

SPARTACRE

1025

DID2021033755

18/05/2021

16

ONEHEALTH

1026

DID2021033756

18/05/2021

32

VITA GOYANG & Logo

1027

DID2021033757

18/05/2021

29

SPARTACRE

1028

JID2021033758

18/05/2021

35

VV EHOUSE

1029

DID2021033759

18/05/2021

5

JELLY DI MULUT & Logo

1030

JID2021033760

18/05/2021

38

itc logo

1031

JID2021033761

18/05/2021

41

1032

DID2021033762

18/05/2021

25

SUSTAINABLE + LOGO

1033

JID2021033763

18/05/2021

39

VV EHOUSE

1034

DID2021033764

18/05/2021

29

JELLY DI MULUT & Logo

VITA GOYANG & Logo
SHISHA BOSS CAFE, LOUNGE, MIDDLE
EAST KITCHEN

Lou & Raff

Huruf Kanji Jepang dibaca Sei Wa Kai artinya
Organisasi yang mengutamakan kejujuran dan
kedamaian

Halaman 46 dari 1262

1035

DID2021033766

18/05/2021

1

MegaPhos

1036

JID2021033767

18/05/2021

42

VV EHOUSE

1037

DID2021033768

18/05/2021

9

Webull

1038

DID2021033769

18/05/2021

25

EiraDhya + Lukisan

1039

D322021033770

18/05/2021

29

iTree Farm

1040

DID2021033771

18/05/2021

9

KRIBI

1041

DID2021033772

18/05/2021

30

JELLY DI MULUT & Logo

1042

JID2021033773

18/05/2021

36

Webull

1043

DID2021033774

18/05/2021

1

MegaRock

1044

JID2021033775

18/05/2021

41

CAIFC & Logo

1045

DID2021033776

18/05/2021

32

JELLY DI MULUT & Logo

1046

JID2021033777

18/05/2021

35

BIRU ORI SELALU DI HATI + Logo

1047

DID2021033778

18/05/2021

29

KIZMIQ DAN LOGO

1048

JID2021033779

18/05/2021

37

Wijaya Karya Industri & Konstruksi

1049

DID2021033780

18/05/2021

28

Teman Anti Galau

1050

JID2021033781

18/05/2021

35

ONEHEALTH

1051

DID2021033781

18/05/2021

30

YOFOTO

1052

JID2021033782

18/05/2021

35

EiraDhya + Lukisan

1053

DID2021033783

18/05/2021

5

YOFOTO

1054

DID2021033784

18/05/2021

3

YOFOTO

1055

D322021033785

18/05/2021

29

Jaya Makmur

1056

DID2021033786

18/05/2021

30

Nutritional Goodness

1057

DID2021033787

18/05/2021

16, 21, 8, 10, 14

realme TechLife + logo
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1058

DID2021033788

18/05/2021

29

hotwings

1059

DID2021033789

18/05/2021

7

realme TechLife + logo

1060

DID2021033790

18/05/2021

30

BAKEMORE

1061

DID2021033791

18/05/2021

9

realme TechLife + logo

1062

JID2021033792

18/05/2021

42

EiraDhya + Lukisan

1063

JID2021033793

18/05/2021

36

KRIBI

1064

DID2021033794

18/05/2021

11

realme TechLife + logo

1065

DID2021033795

18/05/2021

19

CLASS MORTAR

1066

JID2021033796

18/05/2021

42

Idqreator

1067

DID2021033797

18/05/2021

30

NUTTY BREAK

1068

D322021033798

18/05/2021

30

Karya Bersama

1069

JID2021033799

18/05/2021

43

EXCOTEL

1070

DID2021033800

18/05/2021

10

DOGMATECH

1071

DID2021033801

18/05/2021

30

PALM BEACH

1072

DID2021033802

18/05/2021

30

ADORE ONE OF A KIND

1073

DID2021033803

18/05/2021

25

Bajubunda

1074

DID2021033804

18/05/2021

9

EiraDhya + Lukisan

1075

DID2021033805

18/05/2021

30

RGB

1076

DID2021033806

18/05/2021

30

GOLD FINGER

1077

JID2021033807

18/05/2021

43

SAVEER

1078

DID2021033808

18/05/2021

3

Forsmell

1079

DID2021033809

18/05/2021

18

EiraDhya + Lukisan

1080

JID2021033810

18/05/2021

39

KUAYUE-EXPRESS
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1081

JID2021033811

18/05/2021

35

CARASUN

1082

JID2021033812

18/05/2021

41

Naungan Yayasan Anak-anak Tanah Air
(NYATA)

1083

JID2021033813

18/05/2021

43

Pempek Sibuyung

1084

JID2021033814

18/05/2021

37

Artha Perintis Propertindo

1085

DID2021033815

18/05/2021

9

KUNO.ID

1086

JID2021033816

18/05/2021

38

CARASUN

1087

JID2021033817

18/05/2021

41

Tebar Rezeki + Lukisan

1088

JID2021033818

18/05/2021

41

CARASUN

1089

DID2021033819

18/05/2021

9

LUKISAN

1090

JID2021033820

18/05/2021

45

Tebar Rezeki + Lukisan

1091

DID2021033821

18/05/2021

30

Mie Minangkabau

1092

JID2021033822

18/05/2021

42

SIMEDIC

1093

DID2021033823

18/05/2021

12

SKULIS

1094

JID2021033824

18/05/2021

36

LUKISAN

1095

DID2021033825

18/05/2021

18

Logo

1096

JID2021033826

18/05/2021

35

Bajubunda

1097

DID2021033827

18/05/2021

25

NECO

1098

DID2021033828

18/05/2021

25

K.sera

1099

DID2021033829

18/05/2021

9

LUKISAN

1100

DID2021033830

18/05/2021

28

JUNO

1101

DID2021033831

18/05/2021

25

Q-sera

1102

DID2021033832

18/05/2021

9

Wijaya Karya Industri & Konstruksi

1103

JID2021033833

18/05/2021

36

LUKISAN
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1104

DID2021033834

18/05/2021

9

MK ARIA

1105

DID2021033836

18/05/2021

15

SP SEIF Percussion

1106

DID2021033837

18/05/2021

1107

DID2021033838

18/05/2021

6

Wijaya Karya Industri & Konstruksi

1108

DID2021033839

18/05/2021

25

Siena

1109

JID2021033840

18/05/2021

36

LOGO

1110

DID2021033841

18/05/2021

9

YIPY dan Lukisan

1111

DID2021033842

18/05/2021

25

Haave

1112

JID2021033843

18/05/2021

36

LOGO

1113

DID2021033844

18/05/2021

34

ASCOTT

1114

DID2021033845

18/05/2021

33

LUKISAN + CAPE MOUNTAIN

1115

DID2021033846

18/05/2021

30

HINDRIA TEA

1116

DID2021033847

18/05/2021

21

mornwell

1117

DID2021033848

18/05/2021

30

CHAN PATISSERIE ORIGINATED FROM
JAKARTA - SINCE 2018 + LOGO

1118

DID2021033849

18/05/2021

15

Tokai

1119

DID2021033850

18/05/2021

15

Sqoe Est. 1883

1120

DID2021033851

18/05/2021

15

Soloking + Logo

1121

DID2021033852

18/05/2021

9

Sunbuck

1122

DID2021033853

18/05/2021

5

MASBUNG madu asam lambung + GAMBAR

1123

DID2021033854

18/05/2021

15

MOD CASE + LOGO

1124

DID2021033855

18/05/2021

30

MASBUNG madu asam lambung + GAMBAR

1125

DID2021033856

18/05/2021

3

SNAFFCA

1126

DID2021033857

18/05/2021

15

KAVABORG + LOGO

16, 18, 35, 21, 38, 9, 41,
TUDUM
25, 28
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1127

DID2021033858

18/05/2021

15

Galatasaray + LOGO

1128

DID2021033859

18/05/2021

15

Chard Guitar + LOGO

1129

DID2021033861

18/05/2021

25

Yara Footwear

1130

DID2021033862

18/05/2021

25

GRIDIRON

1131

DID2021033863

18/05/2021

3

Justmine Beauty

1132

DID2021033865

18/05/2021

32

LaniaQua

1133

DID2021033866

18/05/2021

3

Mawra Healthy & Beauty

1134

DID2021033867

18/05/2021

28

AK GRAINS + LOGO

1135

JID2021033868

18/05/2021

43

Teppan go

1136

DID2021033869

18/05/2021

30

MOLUCCA

1137

JID2021033870

18/05/2021

35

YIPY dan Lukisan

1138

DID2021033871

18/05/2021

3

WB GLOW

1139

DID2021033872

18/05/2021

30

Cap IKAN KOI MAS

1140

DID2021033873

18/05/2021

21

ORAL-B CLIC

1141

DID2021033874

18/05/2021

4

NiTu

1142

DID2021033875

18/05/2021

6

NiTu

1143

DID2021033876

18/05/2021

11

NiTu

1144

DID2021033877

18/05/2021

5

Miscellaneous Design

1145

JID2021033878

18/05/2021

41

TeleMentOR Real Time. One-to-One.

1146

DID2021033879

18/05/2021

21

clic

1147

DID2021033880

18/05/2021

10

alfababy

1148

DID2021033881

18/05/2021

14

NiTu

1149

JID2021033882

18/05/2021

41

TeleMentOR Real Time. One-to-One.
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1150

DID2021033883

18/05/2021

16

NiTu

1151

DID2021033884

18/05/2021

5

INNER FOCUS

1152

DID2021033885

18/05/2021

19

NiTu

1153

DID2021033886

18/05/2021

20

NiTu

1154

DID2021033887

18/05/2021

9

GoTo Financial

1155

DID2021033888

18/05/2021

9

voila

1156

DID2021033889

18/05/2021

30

Hidup Baru

Jakarta, 20/05/2021
Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi,

JUNIATUN, S.Sos., M.M.
NIP. 197908142002122001
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2020061977
: 14/10/2020 15:26:16
:
: Kurnia Ningsih

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Air Mawar RT. 002 RW. 001 Kel. Air Mawar, Kota Pangkal Pinang, Kep. Bangka
Belitung, 33147
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KN-WAY bistro
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIjau,
: 43
: ===layanan bistro; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyediakan makanan
dan minuman di bistro===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2020065902
: 28/10/2020 14:33:10
: 88891631 28/04/2020 US
: VF Solutions, LLC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 3411 Silverside Road, Wilmington,
Delaware 19810
: Yurio Astari S.E.,
: Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: WEATHERWEAVE
: WEATHERWEAVE = merupakan kata ciptaan pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 25
: ===jaket dan celana tahan air; pakaian tahan air===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2020083647
: 23/12/2020 17:00:42
:
: Gumilar tryas suryajaya

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Cibaragalan 27/06 no: 305 Desa ciwangi, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat,
41118
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NUMOTOMIDIO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna hitam putih.
: 41
: ===Hiburan online interaktif dalam bentuk situs web yang memuat presentasi fotografi, video, dan prosa, klip film terkait serta
materi multimedia lainnya yang menampilkan drama serial televisi, aksi dan petualangan; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi,
pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi,
film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan
yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan
langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio,
konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa
videografi; Layanan fotografi; jasa-jasa fotografi pernikahan; layanan pencitraan digital [fotografi]; penyewaan kios-kios
(kiosks) fotografi dan/atau videografi untuk menangkap (capturing), mengunggah, mengedit dan berbagi (sharing) gambar dan
video; penyewaan peralatan fotografi===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021008052
: 04/02/2021 14:31:12
: 081110 04/08/2020 JM
: British American Tobacco (Brands) Inc.

540 Etiket

: 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington DE 19808-1674, United States of
America
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PAPER FILTER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-abu, hijau dan putih
: 34
: ===Alat genggam untuk memasukkan tembakau kedalam tabung kertas; Barang-barang keperluan perokok; Larutan cairan
untuk rokok elektronik; Tembakau mentah atau yang sudah diolah; cerutu; cerutu-cerutu kecil; filter rokok; kertas rokok; korek
api; korek api cerutu; pemantik rokok; pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; peralatan kantong untuk
menggulung rokok; produk tembakau untuk tujuan dipanaskan; produk-produk tembakau; rokok; rokok elektronik; tabung
rokok; tembakau pipa; tembakau untuk digulung sendiri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021008064
: 04/02/2021 14:50:04
: 081111 04/08/2020 JM
: British American Tobacco (Brands) Inc.

540 Etiket

: 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington DE 19808-1674, United States of
America
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: GLOBE ROUNDEL WITH ARROW
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-abu, hijau dan putih
: 34
: ===Alat genggam untuk memasukkan tembakau kedalam tabung kertas; Barang-barang keperluan perokok; Larutan cairan
untuk rokok elektronik; Tembakau mentah atau yang sudah diolah; cerutu; cerutu-cerutu kecil; filter rokok; kertas rokok; korek
api; korek api cerutu; pemantik rokok; pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; peralatan kantong untuk
menggulung rokok; produk tembakau untuk tujuan dipanaskan; produk-produk tembakau; rokok; rokok elektronik; tabung
rokok; tembakau pipa; tembakau untuk digulung sendiri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, United Kingdom
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HYPER+
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 34
: ===Alat genggam untuk memasukkan tembakau kedalam tabung kertas; Barang-barang keperluan perokok; Kartrid untuk
rokok elektronik; Larutan cairan untuk rokok elektronik; Rokok yang mengandung bahan pengganti tembakau; Tembakau
mentah atau yang sudah diolah; cerutu; cerutu-cerutu kecil; filter rokok; kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk
penggunaan medis); kertas rokok; korek api; kotak rokok; pemantik untuk perokok; pengganti tembakau untuk keperluan

: DID2021010740
: 16/02/2021 15:48:32
: 081224 17/08/2020 JM
: British American Tobacco (Brands) Limited

540 Etiket
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inhalasi; pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; peralatan kantong untuk menggulung rokok; perangkat dan
bagian dari perangkat untuk memanaskan tembakau; produk tembakau untuk tujuan dipanaskan; produk-produk tembakau;
rokok; rokok elektronik; tabung rokok; tembakau sirih dengan tembakau; tembakau sirih tanpa tembakau; tembakau untuk
dihirup dengan tembakau; tembakau untuk dihirup tanpa tembakau===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, United Kingdom
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GLO HYPER+
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 34
: ===Alat genggam untuk memasukkan tembakau kedalam tabung kertas; Barang-barang keperluan perokok; Kartrid untuk
rokok elektronik; Larutan cairan untuk rokok elektronik; Rokok yang mengandung bahan pengganti tembakau; Tembakau
mentah atau yang sudah diolah; cerutu; cerutu-cerutu kecil; filter rokok; kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk
penggunaan medis); kertas rokok; korek api; kotak rokok; pemantik untuk perokok; pengganti tembakau untuk keperluan
inhalasi; pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; peralatan kantong untuk menggulung rokok; perangkat dan
bagian dari perangkat untuk memanaskan tembakau; produk tembakau untuk tujuan dipanaskan; produk-produk tembakau;
rokok; rokok elektronik; tabung rokok; tembakau sirih dengan tembakau; tembakau sirih tanpa tembakau; tembakau untuk
dihirup dengan tembakau; tembakau untuk dihirup tanpa tembakau===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021011094
: 17/02/2021 17:08:03
:
: EKO RIYANTO

Alamat Pemohon

:

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AFI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih
: 28
: ===grip band untuk raket bulutangkis; grip untuk raket bulutangkis; kaset pegangan untuk raket bulutangkis; kasing untuk
raket bulutangkis; overgrip untuk raket bulutangkis; penutup berbentuk untuk raket bulutangkis; penutup kepala untuk raket
bulutangkis; peralatan bulutangkis; peralatan bulutangkis, yaitu, kok dan peralatan bermain permainan bulutangkis; raket
bulutangkis; string untuk raket bulutangkis; tas khusus diadaptasi untuk peralatan bulutangkis; usus untuk raket
bulutangkis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021011101
: 17/02/2021 17:34:47
:
: HJ SALIPAH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Tunggul wulung Rt.009 Rw.004, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61276
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SALIPAH MAHKOTA
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Merah, Kuning, Putih

740

: DID2021010750
: 16/02/2021 16:02:18
: 081225 17/08/2020 JM
: British American Tobacco (Brands) Limited

540 Etiket

540 Etiket

Jetis, RT. 004, RW. 003,Kel/Desa Gadingan, Kec.Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo,
Jawa Tengah, 57554

540 Etiket
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 30
: ===Kerupuk Ikan===
: DID2021011121
: 17/02/2021 19:18:07
:
: MARIKAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Biting Rt.06 Rw.02 Desa Kedungrejo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur,
61276
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IKAN KAKAP MERAH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, kuning, putih
: 30
: ===Kerupuk Ikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021011292
: 18/02/2021 13:14:28
:
: SUPARMAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Biting RT.006 RW.002 Desa Kedungrejo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur,
61276
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BINTANG EMAS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Hijau, Merah, dengan tepian garis hitam
: 30
: ===Kerupuk Ikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021011624
: 19/02/2021 11:28:22
:
: BUADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Biting Rt.05 Rw.02 Desa Kedungrejo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur,
61276
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PISANG MAS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau, kuning, merah, putih transparan
: 30
: ===Kerupuk Ikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021011670
: 19/02/2021 13:54:37
:
: IMRON HANAFI

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Dusun Gayam Rt.011 Rw.005 Desa Kedungrejo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur,
61276
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUEB JAYA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Putih Transparan
: 30
: ===Kerupuk Ikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021019357
: 20/03/2021 14:16:38
:
: Yeany Christanto

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Gedung Hijau VI UC 18, RT002/RW013, Kel. Pondok Pinang, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: senapas
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hanya terdiri dari serangkaian huruf yang membentuk kata "senapas" | type font : Marcellus
: 25
: ===Daster tidur; Pakaian; Pakaian Batik; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian hamil; Pakaian linen; Pakaian pantai;
Pakaian penutup di pantai; Pakaian tidur; Pakaian wanita; Pakaian wanita ukuran jumbo; Setelan pakaian main; alas kaki; baju
kaos [pakaian]; baju setelan; bando [pakaian]; daster; jumpsuits [pakaian]; kaftan; kaftan batik (pakaian); kerudung [pakaian];
kimono; pakaian; pakaian bermain; pakaian jadi; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian mandi; pakaian mode/fesyen;
pakaian pantai; pakaian pria; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian tidur; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian
tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian, alas kaki dan tutup
kepala; piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk wanita; set pendek [pakaian]; setelan celana
untuk wanita; topi mode===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021021270
: 28/03/2021 00:34:10
:
: Zakiyah Rahim

540 Etiket

: Jl. Bhayangkara GG Camar LK 1 RT 008 Rw 000, Kota Bandar Lampung, Lampung,
35144
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KOIYOKO
: KOIYOKO merupakan bahasa daerah minang kabau (Sumatra Barat) yang memiliki arti dan/atau
bermakna pernyataan ter- (terbaik, terenak / jika dalam konteks makanan)

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: warna merah, merah marun, orange, dan putih.
: 29
: ===Makanan yang didinginkan yang terutama mengandung ikan, daging, dan unggas; makanan beku terutama terdiri dari
daging, ikan, unggas atau sayuran; masakan matang yang terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan,
dibekukan, diawetkan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021022479
: 01/04/2021 10:38:13
:
: Sumansye

540 Etiket

: Duta Harapan Indah Blok QQ no. 1, Kec. Penjaringan, Kel. Kapuk Muara, Jakarta
Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Tiny Tales
: Cerita Kecil

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat dan putih
: 25
: ===Baju Hangat untuk anak-anak; Bandana anak-anak; Daster anak-anak; Jaket anak-anak; Jas anak-anak; Jumpsuit untuk
anak-anak; Kaos anak-anak; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian anak-anak; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan
anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Rompi anak-anak; alas kaki untuk anak-anak; atasan untuk anak-anak; baju untuk
anak-anak; bodysuits untuk anak-anak; celana anak; celana jeans untuk anak; celana panjang untuk anak-anak; celana
pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek untuk anak-anak; celana untuk anak-anak; gaun untuk anak perempuan; gaun
untuk anak-anak; kain oto untuk anak-anak; kaos oblong anak-anak; kaus kaki anak-anak; kostum untuk digunakan dalam
permainan berdandan anak-anak; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian dalam anak-anak; pakaian luar untuk
anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian
tidur untuk anak-anak; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk
pria, wanita dan anak-anak; piyama untuk anak-anak; sandal untuk anak-anak; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu untuk
anak-anak; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian
olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; topi untuk anak-anak; topi
untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; tutup kepala anak-anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021025219
: 12/04/2021 16:51:34
:
: IMAM MUSTOFA KAMAL

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN CIBENDA RT 01 RW 011 DESA CIBENDA, Kabupaten Pangandaran, Jawa
Barat, 46511
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CARDIO 80
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: FONT (RATOX) WARNA HITAM R=0 G=0 B=0 WARNA ORANGE R=240 G=133 B=25
: 25
: ===Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos t-shirt===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021026867
: 18/04/2021 17:45:23
:
: Kartikarani Krisnasari

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bulusari Utara RT3/RW6, Tegalrejo, Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, 50733
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: plaion
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau toska, putih
: 18, 25
: ===Dompet untuk uang logam; Koper bagasi dengan roda; Ransel; Tali untuk tas; Tas anak; Tas besar berbentuk silinder; Tas
besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; Tas jinjing terbuat dari kain; Tas kecil perlengkapan
kosmetik/mandi untuk bepergian; Tas organizer untuk keperluan bayi; Tas punggung; Tas ransel kantong , yaitu, tas kantong
bertali serut yang digunakan sebagai ransel; Tas untuk membawa perlengkapan bayi; Tas-tas; dompet; dompet kecil; dompet
koin kecil; dompet kunci; dompet saku; dompet serba guna [tas tangan]; gantungan kunci; kantong kanvas untuk belanja;
koper berpergian; koper kecil; payung; payung untuk anak-anak; ransel; ransel kanvas; ransel kecil; ransel sekolah; tas; tas
bahu untuk digunakan oleh anak-anak; tas belanja; tas belanja pakai ulang; tas belanja tekstil; tas bepergian; tas berpergian;
tas crossbody; tas jinjing belanjaan; tas perjalanan; tas popok; tas pundak; tas suvenir; tas tangan===
===Baju Hangat untuk anak-anak; Baju Hangat untuk orang dewasa; Celana pendek Bermuda; Kemeja Hawaii; Pakaian; Tshirt lengan pendek; Topi kupluk; Topi sebagai tutup kepala; alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki untuk anak-anak; atasan bayi;

740

540 Etiket
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atasan rajut; atasan untuk anak-anak; baju rajut; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk orang dewasa; bando [pakaian];
beanies; bodysuits untuk anak-anak; bolero; cardigan; celana kasual; celana leging; celana panjang untuk anak-anak; celana
pendek; celana pendek untuk berenang; celemek [pakaian]; gaun; gaun untuk anak perempuan; jaket [pakaian]; jaket bomber;
jaket ringan; jas hujan; kain tadah liur bayi; kaos; kaus kaki; kaus kaki anak-anak; kemeja; kemeja berkerah; kemeja lengan
pendek; overall; pakaian; pakaian linen; pakaian pantai; pakaian renang; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian santai;
pakaian tidur [pakaian]; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; parka; piyama; piyama untuk anak-anak; ponco hujan;
rok; sandal mandi; sandal pantai; sarung tangan rajutan; sendal flip-flop; sepatu; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu
hujan; sepatu kanvas; sepatu santai; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk orang dewasa; sweater bayi; sweater katun;
sweater ringan; syal; syal bahu; topi; topi ember; topi hujan; topi pantai; topi rajut; topi rajutan; topi untuk anak-anak; topi untuk
bayi, bayi, balita, dan anak-anak===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021029251
: 27/04/2021 09:48:05
:
: Margaretha Dewi Anggraini

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Brigjen H.Saptadji Hadiprawira No.80 Rt.002 Rw.007, Kota Bogor, Jawa Barat,
16112
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Jajanan Pak Bagong
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, hitam, merah, coklat muda
: 29
: ===keripik pisang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021029881
: 28/04/2021 20:54:15
:
: Eko Yudhianto

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mayjen Haryono V/3 RT.003/RW.004, Kel. Mangunharjo, Kota Probolinggo, Jawa
Timur, 67217
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DEcTionS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan putih
: 20
: ===benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari kayu; bingkai furnitur; furnitur yang terbuat dari kayu atau pengganti kayu;
furnitur, cermin, bingkai foto; karya seni yang terbuat dari kayu; panel kayu dekoratif [furnitur]; rak kayu [perabot]; rak
penyimpanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021030127
: 29/04/2021 14:47:39
:
: PT. TRANS PROPERTY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Menara Bank Mega Lantai 24, Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A
Mampang Prapatan , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Hendra Widjaya S.H., M.Kn.
: The Bellezza Office Tower 19th floor, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34 Permata Hijau

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FOUR STAR dan Gambar
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning dan hitam
: 3
: ===Kondisioner; Pasta gigi dan obat kumur; Sampo; body scrub untuk keperluan kosmetik; losion setelah bercukur; losion

740
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untuk rambut; losion untuk tubuh; make-up [kosmetik]; minyak aromaterapi; sabun-sabun; sediaan mandi busa untuk
keperluan kosmetik; sediaan pengharum ruangan; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021031270
: 04/05/2021 13:23:27
: 04/11/2020 US
: Charlotte Pipe and Foundry Company

540 Etiket

: 2109 Randolph Road
Charlotte, North Carolina 28235
: Rina Sinaga S.H.,
: PT Tilleke & Gibbins Indonesia Lippo Kuningan, Lantai 12 Unit A Jalan H.R Rasuna
Said Kavling B-12 Kuningan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: EDGE HP IRON
: EDGE = tepi; HP; suatu penamaan; IRON = besi

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih
: 6
: ===pipa dan alat kelengkapan yang dilapisi logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: One Riverfront Plaza, Corning, New York 14831, United States of America
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: VELOCITY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 2, 21
: ===Bahan pelapis (cat) pelindung untuk kaca; Bahan pelapis (cat) untuk diaplikasikan pada kaca; Bahan pelapis (cat) untuk
kaca===
===Kaca setengah jadi untuk digunakan dalam seni industri, laboratorium, medis, dan kimia; bejana kaca untuk obat dijual
kosong; kaca yang belum dikerjakan untuk digunakan dalam seni industri, laboratorium, medis, dan kimia; kaca yang sebagian
dikerjakan, yaitu, ingot, tabung, batang, cakram, pelat, dan cincin semuanya untuk keperluan industri umum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032023
: 06/05/2021 23:51:16
: 90181890 27/10/2020 US
: Corning Incorporated

: JID2021032519
: 10/05/2021 00:38:38
:
: SUWARDI SUTANDI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KANO INDAH 1 BLOK U.3/9 NO.20 TY.010 RW.007 KELURAHAN KAPUK
MUARA , KECAMATAN PENJARINGAN , JAKARTA UTARA, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BABY GIGGLES.ID
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam , Putih
: 35
: ===Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Layanan penjualan ritel online; Layanan ritel
online yang berkaitan dengan alas kaki; Layanan ritel online yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang
berkaitan dengan topi; Layanan toko ritel online menu utama kopi; Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu;
Layanan toko ritel online yang menampilkan topi; Ritel online; belanja online; iklan online; jasa agen pembelian; layanan iklan
dan pemasaran online; layanan pemasaran online; layanan pemesanan online; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan

740
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kosmetik; layanan ritel online; layanan ritel online yang berkaitan dengan hadiah; layanan ritel online yang berkaitan dengan
mainan; layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel online yang berkaitan dengan tas tangan; layanan
strategi komunikasi hubungan masyarakat; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir
online yang menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir online yang menampilkan tas; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko ritel on-line yang menampilkan furnitur; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan karya seni; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
perabotan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris; layanan toko
ritel online yang menampilkan alas kaki; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel online yang
menampilkan jam tangan pintar; layanan toko ritel online yang menampilkan kain; layanan toko ritel online yang menampilkan
kakao; layanan toko ritel online yang menampilkan mainan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan audiovisual;
layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan masak;
layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan
peralatan olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko ritel online yang
menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan permainan; layanan toko ritel online yang
menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan;
layanan toko ritel online yang menampilkan produk susu; layanan toko ritel online yang menampilkan smartphone; layanan
toko ritel online yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; pemasaran online;
pemasaran real estat; penyewaan ruang iklan di Internet===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021032520
: 10/05/2021 00:57:52
:
: SUWARDI SUTANDI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KANO INDAH 1 BLOK U.3/9 NO.20 TY.010 RW.007 KELURAHAN KAPUK
MUARA , KECAMATAN PENJARINGAN , JAKARTA UTARA, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DEERMA TECHNOLOGY & LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam , Putih , kuning
: 35
: ===Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Layanan penjualan ritel online; Layanan ritel
online yang berkaitan dengan alas kaki; Layanan ritel online yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang
berkaitan dengan topi; Layanan toko ritel online menu utama kopi; Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu;
Layanan toko ritel online yang menampilkan topi; Ritel online; belanja online; iklan online; jasa agen pembelian; layanan iklan
dan pemasaran online; layanan pemasaran online; layanan pemesanan online; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan
kosmetik; layanan ritel online; layanan ritel online yang berkaitan dengan hadiah; layanan ritel online yang berkaitan dengan
mainan; layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel online yang berkaitan dengan tas tangan; layanan
strategi komunikasi hubungan masyarakat; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir
online yang menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir online yang menampilkan tas; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko ritel on-line yang menampilkan furnitur; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan karya seni; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
perabotan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris; layanan toko
ritel online yang menampilkan alas kaki; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel online yang
menampilkan jam tangan pintar; layanan toko ritel online yang menampilkan kain; layanan toko ritel online yang menampilkan
kakao; layanan toko ritel online yang menampilkan mainan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan audiovisual;
layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan masak;
layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan
peralatan olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko ritel online yang
menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan permainan; layanan toko ritel online yang
menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan;
layanan toko ritel online yang menampilkan produk susu; layanan toko ritel online yang menampilkan smartphone; layanan
toko ritel online yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; pemasaran online;
pemasaran real estat; penyewaan ruang iklan di Internet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032521
: 10/05/2021 04:21:42
:
: EDI WIBOWO

540 Etiket

: BANGSRI RT/RW 004/004 KEL. KEMBANGSRI KEC. NGORO, Kabupaten
Mojokerto, Jawa Timur
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GBP Go Best Premium + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, KUNING EMAS DAN COKLAT
: 34
: ===Barang-barang keperluan perokok; Pipa rokok; Rokok dengan aroma kopi; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari
campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); asbak untuk perokok; buku kertas rokok; cerutu; kertas
linting rokok; kertas rokok; korek api; korek api gas untuk perokok; merokok tembakau; rokok; rokok filter; rokok kretek; rokok
mentol; rokok putih; rokok yang mengandung pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; tembakau rokok; tembakau
untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032522
: 10/05/2021 04:48:16
:
: PT. AGRO BUMI TIMUR

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BANARAN KULON, BAGOR, NGANJUK, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CAMARO PLUS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 5
: ===biopestisida pertanian; biopestisida untuk keperluan rumah tangga; pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk
keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021032523
: 10/05/2021 05:30:19
:
: Yayasan Masyarakat Berkah Bersatu

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Purwosari No. 88 Kel. Pulo Brayan Bengkel Baru, Kec. Medan Timur, Kota
Medan, Sumatera Utara, 20239
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MASYARAKAT BERKAH BERSATU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, kuning
: 45
: ===Sosial kemasyarakatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek

: DID2021032524
: 10/05/2021 06:10:58
:
: Prita Eksimaningrum

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Jalan Penjaringan Asri XVII PS 1E / 23, RT. 002 RW. 006, Kelurahan Penjaringan
Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60297., Kota Surabaya,
Jawa Timur, 60297
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

Merek Kata dan Lukisan
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: ISMOYODHARU
: Tidak Ada Terjemahan
: Cokelat, Hitam, Putih
: 25
: ===Ampu (Tutup Kepala); BAJU DARI KULIT; Bagian tumit untuk kaos kaki; Baju Batabue; Baju Hangat; Baju Hangat
berkerah; Baju Hangat kerah kura-kura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju
Hangat untuk anak-anak; Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung;
Baju Syar'i; Baju Tikim; Baju atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat
tenis; Baju koko; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Bulang-Bulang
(Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Busana Muslim; Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana Komprang; Celana dalam
dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana kerja; Celana ketat tipis untuk wanita;
Celana korduroi; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin; Celana panjang denim; Celana panjang
longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana panjang yang dilapisi lilin; Celana
pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek sepak bola Amerika; Celana pendek untuk
berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin; Celana yang dilapisi lilin; Daster tidur; Deta
(Tutup Kepala); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Gamis pria; Gaun malam; Gaun pengantin; Gaun prom; Hijab; Hijab
olahraga; Ikat Kepala; Ikat kaos kaki elastis; Ikat kepala (pakaian); Ikat kepala agar tidak berkeringat; Jaket Jeans; Jaket anakanak; Jaket bordir; Jaket bulu atau wol; Jaket garbadine [pakaian]; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket printing; Jaket
sablon; Jaket tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang terbuat dari
bahan berlapis; Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket
windbreaker; Jaket wol; Jaket yang diisi; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jubah
mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; Kaftan; Kaos Promosi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos
kaki yang menyerap keringat; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos t-shirt;
Kaos tanpa lengan; Kaus kaki sepak bola Amerika; Kaus kaki setinggi lutut; Kaus pakaian; Kemeja (lengan pendek); Kemeja
Hawaii; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin;
Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan; Kun (Rok Bagian Bawah); Masker penutup mata untuk tidur;
Meukasah (Baju); Meukeutop (Tutup Kepala); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan untuk anakanak; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Tidur; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian
dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian berkaitan dengan
skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana
pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.;
Pakaian dinas seragam; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak;
Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian luar; Pakaian muslim; Pakaian tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur
untuk bayi; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian wanita; Pakaian
wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian, tutup kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan),
celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan (handkerchiefs), pita, topi
(hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk
tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup
kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang,
bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt,
rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian,
yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian
dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian
untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan
pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada
bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian
tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja
yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos
kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana
pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu,
stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang,
celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk
olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi
sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur
bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana
ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun
jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang,
celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian
penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup
kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja,
hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan
kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater
lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja
rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala,
beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket
(shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan,
celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim
dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju
renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan
menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi
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pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu
(wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Pelindung mata sebagai tutup kepala; Pelindung telinga
[pakaian]; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya
Jepang (penutup tabi); Penutup kepala yang dilapisi lilin; Penutup kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet
ikat pergelangan tangan; Pita atau karet penahan kaos kaki; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rok
Jeans; Rok Luar; Rok dalam [pakaian dalam]; Rok pengantin; Sarung batik; Sepatu olahraga atau santai; Sileuweu (Celana);
Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Syal;
Syal Serbaguna; Syal penutup bahu yang digunakan untuk tukang cukur; Syal tabung leher; Syal untuk menutup kepala;
Syal, shawls (syal); T-shirt; T-shirt bordir; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan
panjang; T-shirt lengan pendek; T-shirt printing; T-shirt sablon; Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Tengkulok (Penutup
Kepala); Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Toka-Toka (Aksesoris Selempang Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala);
Topi (penutup kepala) renang; Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian);
Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi pramuka; Topi sebagai tutup kepala; Topi tahan dingin; Topi tinggi uskup
gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin; Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; Toro (Baju
Kurung); Tudung (Topi); Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala wanita (pakaian); Tunik jumbo (pakaian); Tutup kepala;
Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi listrik; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki untuk wanita; atasan atletik wanita
dengan bra bawaan; atasan baju tanpa lengan; atasan rajut; atasan untuk wanita; babushkas [selendang kepala]; baeja [rompi
tradisional Korea untuk wanita]; bagian depan kemeja; baju; baju angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju
berburu; baju berkerah; baju busana muslim; baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju
kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat; baju luar untuk memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju militer;
baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian);
baju rami; baju santai; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk
orang dewasa; baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot; band leher [bagian dari pakaian]; bandana [syal]; bantalan
penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk
bayi dan balita; bingkai topi [kerangka]; bius pedal denim; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek batik; bodysuits
untuk wanita; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; capris denim; celana; celana anak; celana angin; celana atletik; celana
bahan katun; celana balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana berkuda;
celana bermuda; celana bersalin; celana bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana
chinos; celana dalam; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang
digabungkan dengan pakaian luar; celana dinas; celana empuk untuk penggunaan atletik; celana formal; celana golf; celana
haji; celana hiking; celana hujan; celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana jogging; celana
kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana kertas; celana ketat; celana ketat atletik; celana
ketat bib; celana ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana mandi; celana militer; celana
olahraga; celana olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian;
celana palazzo; celana panjang; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana
panjang longgar; celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk
orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang yang ketat; celana panjang yang
menyerap keringat; celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian];
celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana
pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba; celana pendek denim; celana pendek
empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek kargo; celana pendek keringat;
celana pendek pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana
pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek tenis; celana pendek tinju; celana
pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria;
celana pendek untuk renang; celana pendek untuk selancar; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik;
celana pof; celana popok bayi; celana pria; celana renang; celana salju; celana santai; celana ski; celana snowboard; celana
stretch; celana tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman; celana tanaman denim; celana tanggung; celana
tempur; celana trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda;
celana untuk wanita; celana yang menyerap keringat; celana yoga; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes
[bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup telinga]; dalaman jilbab; dickeys [bagian depan baju]; earbands [pakaian];
foulards [artikel pakaian]; gamis; gaun; gaun [pakaian bisnis]; gaun bayi; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun denim; gaun ganti;
gaun jumper (baju hangat); gaun kasmir; gaun koktail; gaun kulit; gaun mohair; gaun pembaptisan; gaun pengantin; gaun
pengiring pengantin; gaun perawat; gaun pesta; gaun rajut; gaun rajutan; gaun seremonial untuk wanita; gaun tabung; gaun
tenis; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak; gaun untuk wanita; gaun yang terbuat dari kulit; gussets for
leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari
pakaian]; hakama [rok lipit untuk kimono formal]; helm liner [hiasan kepala]; hoodies; ikat pinggang uang [pakaian]; jaket; jaket
[pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket angin; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket berkerudung;
jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket
dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket empuk; jaket garbadine (pakaian); jaket hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket
kamuflase; jaket kasmir; jaket kasual; jaket katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek;
jaket makan malam; jaket menjadi pakaian; jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan; jaket olahraga; jaket panjang; jaket
pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut; jaket reversibel; jaket ringan; jaket
safari; jaket shell; jaket ski; jaket snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan angin; jaket tahan cuaca;
jaket tanpa lengan; jaket tempat tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket wol; jaket, gaun tanpa
lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan
kaus kaki; jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi sepak bola; jaket, sepatu bot dan rompi untuk
memancing; jeans biru; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jepret baju selangkangan untuk bayi dan
balita; jilbab; juban [kaus untuk kimono]; kaftan; kaftan batik (pakaian); kantong untuk pakaian; kaos; kaos berkerah; kaos
grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi
bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos lengan pendek; kaos oblong; kaos oblong
anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana
pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan
kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus; kaus [baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus bola voli;
kaus kaki; kaus kaki air; kaus kaki anak-anak; kaus kaki anti-keringat; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana panjang;
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kaus kaki dan stoking; kaus kaki non-slip; kaus kaki olahraga; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kaus kaki
pergelangan kaki; kaus kaki pria; kaus kaki replika; kaus kaki sandal; kaus kaki sekali pakai; kaus kaki sepak bola; kaus kaki
tanpa kaki; kaus kaki tenis; kaus kaki termal; kaus kaki untuk bayi; kaus kaki wanita; kaus kaki wol; kaus kaki yang menyerap
keringat; kaus lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus olahraga; kaus pengendara sepeda; kaus sepak bola; kaus tanpa
lengan; kaus tanpa lengan, pakaian; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kebaya batik (pakaian); kemeja;
kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk untuk
penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kekesalan; kemeja
kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja memancing; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja
polo; kemeja rajutan; kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas;
kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja yoga; kemeja-jacs; kepala membungkus [pakaian]; kepala sweatbands; kerah
[pakaian]; kerah untuk gaun; kerudung [pakaian]; ketuk celana; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian
yayasan]; koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum rakyat [pakaian]; kuk baju; kutang wanita; lacak jaket; laci [pakaian]; lapisan
jaket; legging [celana panjang]; legging menjadi celana panjang; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar];
maillots [kaus kaki]; maillots [pakaian renang]; manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat
dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel denim; mantel rok; mantel untuk wanita; masker tidur; melawan celana pendek untuk
seni bela diri campuran atau bergulat; memanjat baju; miters [topi]; muffs [pakaian]; nemaki [jubah tidur Jepang]; overshirts;
pakaian; pakaian (jaket) memancing; pakaian atasan dari bulu; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian
bawahan untuk wanita; pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bulu; pakaian dalam;
pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam kertas; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pria; pakaian dalam wanita; pakaian
dalam wanita (teddies); pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu
tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian golf, selain sarung
tangan; pakaian hamil; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kertas; pakaian kucing;
pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anakanak; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk wanita; pakaian malam; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian olahraga
muslim; pakaian pas untuk pria; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian pria; pakaian
rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan
rajutan polo; pakaian renang one-piece; pakaian renang untuk wanita; pakaian resmi; pakaian santai; pakaian santai untuk
pria; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tidur; pakaian tidur [pakaian]; pakaian tidur bersalin;
pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk
anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk berselancar;
pakaian untuk judo; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk seni
bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai
pakaian dalam; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian
dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan,
jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater,
celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga
(track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang mengandung zat pelangsing;
pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki
dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan
reflektif atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging,
pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap
keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi;
paramentos [pakaian]; pelindung kaki (celana); pengantin pengantin wanita; pengikat kaus kaki; penutup dada khususnya
untuk wanita (bustiers); penutup kepala; penutup kepala untuk olahraga [selain helm]; penutup kepala, termasuk topi (caps),
topi (hats), bandana, topi (bonnets); piyama; piyama bayi; piyama boneka bayi; piyama rajut; piyama untuk anak-anak; piyama
untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; puncak topi; replika celana pendek sepak bola Amerika; replika
celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; replika kaus kaki sepak bola Amerika; rok; rok [pakaian bisnis];
rok atletik; rok celana; rok dalam; rok denim; rok golf; rok maxi; rok mini; rok pendek; rok rajut; rok tabung; rok tenis; sabuk
kulit [pakaian]; sandal lipat wanita; sandal untuk wanita; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; selendang [pakaian];
sepatu bot untuk wanita; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu kertas digunakan saat melewati
detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap bersih; sepatu pantofel wanita; sepatu pengantin wanita; sepatu
santai; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian
dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; sepatu
untuk wanita; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu yang
memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan celana untuk wanita; setelan kaos
bertudung (hoodies); setelan pakaian formal wanita; setelan rok; skort denim; sorban; stoking dan celana ketat tipis wanita;
suge-gasa [topi topi]; suspender kaus kaki; sweatbands; sweatbands tenis; sweater bayi; sweater kasmir; sweater katun;
sweater leher kru; sweater ringan; syal; syal bahu; syal dan jilbab; syal kapas; syal kasmir; syal leher; syal leher [muffler]; syal
pashmina; syal renda; syal sutra; syal triko; syal wol; syal yang melingkar di leher; tabi [Kaus kaki gaya Jepang]; tali celana;
tanaman denim; topi; topi baseball; topi berbandul; topi bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi bulu; topi bulu
tiruan; topi dan peci; topi dengan visor; topi ember; topi garnisun; topi golf; topi hujan; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi
kecil; topi kertas [pakaian]; topi koki; topi kulit domba; topi mandi; topi matahari; topi militer; topi militer dengan visor; topi
mode; topi olahraga; topi pantai; topi pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala];
topi rajut; topi rajutan; topi renang; topi simpul; topi ski; topi stocking; topi toboggan; topi top; topi tukang pesona; topi untuk
anak-anak; topi untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; topi yang dikenakan saat tidur; topi-topi hotel;
tubuh [pakaian]; tunik; tutup kepala anak-anak; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini; tutup kepala kulit; tutup kepala
termal; tutup kepala untuk pria; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu, topi, topi
memuncak, dan topi rajutan; ushankas [topi bulu]; visor (penutup kepala); visor (tutup kepala)===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032525
: 10/05/2021 06:29:52
:
: Genta Sukma Lubawan

540 Etiket
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Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Bima No. 50, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan,
Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57155., Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57155
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: STEEZE.LTD
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 25
: ===Ampu (Tutup Kepala); BAJU DARI KULIT; Bagian tumit untuk kaos kaki; Baju Batabue; Baju Hangat; Baju Hangat
berkerah; Baju Hangat kerah kura-kura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju
Hangat untuk anak-anak; Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung;
Baju Syar'i; Baju Tikim; Baju atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat
tenis; Baju koko; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Bulang-Bulang
(Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana Komprang; Celana dalam dari kertas
(bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana kerja; Celana ketat tipis untuk wanita; Celana
korduroi; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin; Celana panjang denim; Celana panjang longgar
batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana panjang yang dilapisi lilin; Celana pelindung
kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek sepak bola Amerika; Celana pendek untuk
berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin; Celana yang dilapisi lilin; Daster tidur; Deta
(Tutup Kepala); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Ikat Kepala; Ikat kaos kaki elastis; Ikat kepala (pakaian); Ikat kepala
agar tidak berkeringat; Jaket Jeans; Jaket anak-anak; Jaket bordir; Jaket bulu atau wol; Jaket garbadine [pakaian]; Jaket lari;
Jaket luar; Jaket parka; Jaket printing; Jaket sablon; Jaket tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi
lilin; Jaket tanpa lengan yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan; Jaket
untuk bersepeda motor; Jaket windbreaker; Jaket wol; Jaket yang diisi; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan
berlapis; Jaket-jaket; Jas Kaen Serebet; Jas anak-anak; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; Kaos Promosi; Kaos
anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo
(lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus kaki sepak bola Amerika; Kaus kaki
setinggi lutut; Kaus pakaian; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket;
Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan;
Kun (Rok Bagian Bawah); Masker penutup mata untuk tidur; Meukasah (Baju); Meukeutop (Tutup Kepala); Pakaian; Pakaian
Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian Pria
Jeans; Pakaian Tidur; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun,
piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian berkaitan dengan skateboard
(papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek,
kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian
dinas seragam; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian luar; Pakaian penutup di pantai; Pakaian tidur; Pakaian tidur dan pakaian
malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian
wanita jeans; Pakaian, tutup kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok,
gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu,
sandal dan sandal selop; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala;
Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas
kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus,
rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, pakaian
dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra
olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan
aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana
untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang,
korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk
dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap
keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu,
setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok,
blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki,
sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos
tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk
tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak
saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir,
bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana
panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun
dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi,
celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies,
kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja
kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga
virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan
panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby,
sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala,
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beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket
(shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan,
celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim
dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju
renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan
menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi
pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu
(wigs); Pelindung mata sebagai tutup kepala; Pelindung telinga [pakaian]; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Penahan
kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Penutup kepala yang dilapisi lilin; Penutup
kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Pita atau karet penahan kaos kaki;
Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rok Jeans; Rok Luar; Rok dalam [pakaian dalam]; Rok pengantin;
Sepatu olahraga atau santai; Sileuweu (Celana); Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing yang
dimasukkan melalui kepala (pullovers); Syal; Syal Serbaguna; Syal penutup bahu yang digunakan untuk tukang cukur; Syal
tabung leher; Syal untuk menutup kepala; Syal, shawls (syal); T-shirt; T-shirt bordir; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt
dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; T-shirt printing; T-shirt sablon; Tali-Tali (Ulos Bagian
Kepala (Pakaian)); Tengkulok (Penutup Kepala); Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Toka-Toka (Aksesoris Selempang Di
Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala); Topi (penutup kepala) renang; Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk
melindungi dari sinar matahari (pakaian); Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi pramuka; Topi sebagai tutup
kepala; Topi tahan dingin; Topi tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin; Topi yang terbuat dari kulit;
Topi yang terbuat dari wol; Toro (Baju Kurung); Tudung (Topi); Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala wanita (pakaian);
Tutup kepala; Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi listrik; artikel pakaian untuk manusia; atasan [pakaian]; atasan baju
tanpa lengan; atasan rajut; babushkas [selendang kepala]; bagian depan kemeja; baju; baju angin; baju atau handuk mandi;
baju batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim; baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju
hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat; baju luar untuk memancing; baju luar yang
dipakai diatas baju tidur; baju militer; baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju
pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju santai; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk untuk
bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot; band leher [bagian dari
pakaian]; bandana [syal]; bandeaux [pakaian]; bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; bantalan penambah payudara yang
tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-barang pakaian, alas kaki
dan tutup kepala untuk bayi dan balita; bingkai topi [kerangka]; bius pedal denim; blazer; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian
bisnis]; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; capris denim; celana; celana anak; celana angin; celana
atletik; celana bahan katun; celana balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu;
celana berkuda; celana bermuda; celana bersalin; celana bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana
boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana dalam wanita
yang digabungkan dengan pakaian luar; celana dinas; celana empuk untuk penggunaan atletik; celana formal; celana golf;
celana haji; celana hiking; celana hujan; celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana jogging;
celana kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana kertas; celana ketat; celana ketat atletik;
celana ketat bib; celana ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana mandi; celana militer;
celana olahraga; celana olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana
pakaian; celana palazzo; celana panjang; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar batik;
celana panjang longgar; celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang
untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang yang ketat; celana panjang
yang menyerap keringat; celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-laki
[pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin; celana pendek
bersepeda; celana pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba; celana pendek
denim; celana pendek empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek kargo;
celana pendek keringat; celana pendek pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada
bagian pinggang; celana pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek tenis;
celana pendek tinju; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk orang dewasa;
celana pendek untuk pria; celana pendek untuk renang; celana pendek untuk selancar; celana pendek untuk wanita; celana
perawat; celana plastik; celana pof; celana popok bayi; celana pria; celana renang; celana salju; celana santai; celana ski;
celana snowboard; celana stretch; celana tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman; celana tanaman denim;
celana tanggung; celana tempur; celana trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga;
celana untuk tunggang kuda; celana untuk wanita; celana yang menyerap keringat; celana yoga; celemek [pakaian]; chemises
(jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup telinga]; dickeys [bagian
depan baju]; earbands [pakaian]; foulards [artikel pakaian]; gaun [pakaian bisnis]; gaun denim; gaun jumper (baju hangat);
gaun rajut; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari
pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets
untuk stocking [bagian dari pakaian]; hakama [rok lipit untuk kimono formal]; helm liner [hiasan kepala]; hoodies; ikat pinggang
[bagian dari pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket angin; jaket barang
[pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket bulu
tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket
empuk; jaket garbadine (pakaian); jaket hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket kasual; jaket katun;
jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi pakaian; jaket
merokok; jaket militer; jaket nelayan; jaket olahraga; jaket panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket
pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut; jaket reversibel; jaket ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket
snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan angin; jaket tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat
tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket wol; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian
dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jaket, jaket olahraga,
jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi sepak bola; jaket, sepatu bot dan rompi untuk memancing; jas; jas [pakaian
bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas hujan setelan; jas kulit; jas luar; jas luar-jas luar; jas
mandi; jas panjang; jas pelaut; jas penerbangan; jas satu potong; jas serikat; jas snowboard; jas taekwondo; jas tahan air
untuk pengendara sepeda motor; jas tiga potong [pakaian]; jas-jas luar yang panjang; jeans biru; jeogori [pakaian dasar dasar
dari pakaian tradisional Korea]; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; juban [kaus untuk kimono]; kantong untuk
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pakaian; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki
tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos lengan
pendek; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika
sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos
yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus; kaus [baju ketat];
kaus [pakaian]; kaus bola voli; kaus kaki; kaus kaki air; kaus kaki anak-anak; kaus kaki anti-keringat; kaus kaki baju pria; kaus
kaki celana panjang; kaus kaki dan stoking; kaus kaki non-slip; kaus kaki olahraga; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana
ketat; kaus kaki pergelangan kaki; kaus kaki pria; kaus kaki replika; kaus kaki sandal; kaus kaki sekali pakai; kaus kaki sepak
bola; kaus kaki tanpa kaki; kaus kaki tenis; kaus kaki termal; kaus kaki untuk bayi; kaus kaki wanita; kaus kaki wol; kaus kaki
yang menyerap keringat; kaus lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus olahraga; kaus pengendara sepeda; kaus sepak
bola; kaus tanpa lengan; kaus tanpa lengan, pakaian; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kemeja; kemeja
[pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan
atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja
lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja memancing; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja
rajutan; kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria;
kemeja untuk wanita; kemeja yoga; kemeja-jacs; kepala membungkus [pakaian]; kepala sweatbands; kerah [pakaian];
kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; ketuk celana; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset
[pakaian yayasan]; koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum rakyat [pakaian]; kuk baju; lacak jaket; laci [pakaian]; lapisan jaket;
lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; legging [celana panjang]; legging menjadi celana panjang;
magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [kaus kaki]; maillots [pakaian renang]; manset lengan
kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel denim; mantel rok;
masker tidur; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; memanjat baju; membungkus bahu
[pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian; menjalankan jas; miters [topi]; muffs [pakaian]; nemaki [jubah tidur Jepang];
overshirts; pakaian; pakaian (jaket) memancing; pakaian atasan dari bulu; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah
untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian
bawahan untuk wanita; pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bisnis; pakaian bulu;
pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam panjang; pakaian
dalam pria; pakaian dalam tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam
wanita (teddies); pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga;
pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dasar; pakaian
denim; pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian
kasual untuk bersantai; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kertas; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing;
pakaian kulit domba; pakaian lampin; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian
luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk pria; pakaian
malam; pakaian mandi; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian olahraga; pakaian pantai; pakaian pas untuk pria; pakaian
pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian pram; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian rajut;
pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan
rajutan polo; pakaian renang; pakaian renang one-piece; pakaian renang thong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian
renang untuk pria; pakaian resmi; pakaian ruam; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seragam; pakaian skating;
pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana
tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian tidur; pakaian tidur [pakaian];
pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk
wanita; pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk
bayi; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk judo; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian
untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk
wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian wol; pakaian yaitu,
bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk
bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja ,
celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap
keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian
dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian yang
mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk
manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung,
memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain,
kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos;
kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat,
tutup kepala, topi; paramentos [pakaian]; pelindung kaki (celana); penghangat kaki (pakaian); penghangat lengan [pakaian];
pengikat kaus kaki; penutup kepala; penutup kepala untuk olahraga [selain helm]; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi
(hats), bandana, topi (bonnets); piyama; piyama bayi; piyama boneka bayi; piyama rajut; piyama untuk anak-anak; piyama
untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; puncak topi; replika celana pendek sepak bola Amerika; replika
celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; replika kaus kaki sepak bola Amerika; rok; rok [pakaian bisnis];
rok atletik; rok celana; rok dalam; rok denim; rok golf; rok maxi; rok mini; rok pendek; rok rajut; rok tabung; rok tenis; sabuk
kulit [pakaian]; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sapu tangan [pakaian];
sarung tangan [pakaian]; selendang [pakaian]; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu formal;
sepatu kertas digunakan saat melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap bersih; sepatu santai; sepatu
untuk pakaian santai; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet;
pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; sepatu yang dipakai
pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; setelan
baju (sweat suits) sweater; setelan bisnis; setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan
pakaian formal wanita; setelan rok; shift [pakaian]; skort denim; slip pakaian dalam; stoking dan celana ketat tipis wanita;
suge-gasa [topi topi]; suspender kaus kaki; sweatbands; sweatbands tenis; sweater bayi; sweater kasmir; sweater katun;
sweater leher kru; sweater ringan; syal; syal bahu; syal dan jilbab; syal kapas; syal kasmir; syal leher; syal leher [muffler]; syal
pashmina; syal renda; syal sutra; syal triko; syal wol; syal yang melingkar di leher; tabi [Kaus kaki gaya Jepang]; tali celana;
tali untuk bra [bagian pakaian]; tanaman denim; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; topi; topi baseball; topi
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berbandul; topi bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi bulu; topi bulu tiruan; topi dan peci; topi dengan visor;
topi ember; topi garnisun; topi golf; topi hujan; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi kecil; topi kertas [pakaian]; topi koki; topi
kulit domba; topi mandi; topi matahari; topi militer; topi militer dengan visor; topi mode; topi olahraga; topi pantai; topi
pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi rajutan; topi renang; topi
simpul; topi ski; topi stocking; topi toboggan; topi top; topi tukang pesona; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi; topi untuk
bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; topi yang dikenakan saat tidur; topi-topi hotel; tubuh [pakaian]; tutup kepala anakanak; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini; tutup kepala kulit; tutup kepala termal; tutup kepala untuk pria; tutup kepala,
yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan; ushankas [topi bulu];
visor (penutup kepala); visor (tutup kepala)===
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320
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Nama Pemohon
Alamat Pemohon
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Nama Kuasa
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: JID2021032526
: 10/05/2021 06:30:06
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: Theo Kusuma, Tengku Maulana Edrin
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: Jalan Budisari III No. 12, RT. 002 RW. 005, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan
Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat, 40141., Kota Bandung, Jawa Barat, 40141
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DEVÁ STATES
: Tidak Ada Terjemahan

591
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 35
: ===Administrasi online dan pengawasan diskon, penawaran khusus dan skema voucher hadiah; Administrasi urusan bisnis
waralaba; Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba; Gerai penjualan makanan dan minuman; Iklan online melalui jaringan
komunikasi komputer; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara online pada suatu
jaringan komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Impor, ekspor, promosi penjualan untuk pihak
ketiga dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas
dan rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik; Jasa -penyediaan, penjualan, -impor, -ekspor barang / mesin industri; Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa
advis dan konsultasi terkait manajemen, operasi dan waralaba hotel; Jasa advis, konsultasi, informasi dan bantuan teknis
sehubungan dengan jasa penjualan eceran dan grosir, jasa penyebaran, jasa administrasi bisnis dan akun; Jasa agen
penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor; Jasa agen penjualan tiket; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa
agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit
kosmetik; Jasa eceran atau grosir untuk Tutup toilet tekstil, tutup wadah kertas toilet yang terbuat dari tekstil; Jasa eceran
atau grosiran untuk barang-barang tekstil tenun untuk penggunaan pribadi, handuk mandi, handuk pantai, handuk untuk
mencuci muka, dan handuk badan; Jasa eceran atau grosiran untuk pakaian, kaos, celana pendek, wetsuit untuk berselancar;
Jasa eceran atau grosiran untuk pelembut kain untuk penggunaan binatu; Jasa eceran atau grosiran untuk peralatan olahraga
untuk berselancar, papan selancar, tas yang didesain khusus untuk papan selancar, dan tali papan selancar; Jasa eceran atau
grosiran untuk tas, tas tote, tas jinjing, ransel, tas pundak, tas pinggang, pouch dan tas pinggang; Jasa eceran dan grosir yang
diberikan dalam kaitannya dengan pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, aksesoris mode, barang olahraga; Jasa eceran toko
serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan untuk penggunaan
pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama,
sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok,
alat cukur, alat cukur elektronik, pisau cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan
wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat makan dan alat makan untuk di meja,
perlengkapan audio dan/atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer, peranti lunak komputer, peranti keras
komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim atau
mereproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram prarekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik, kertas, karton dan barang-barang terbuat dari kertas dan karton,
barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain, barang-barang
terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan, kantong dan tas yang
tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat
bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman, makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang
gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa informasi yang berkaitan dengan diskon, kupon, potongan
harga, voucher sambungan ke situs web retail milik pihak lain dan penawaran khusus untuk barang dan jasa milik orang lain;
Jasa layanan agen penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan agen penjualan peralatan untuk mengukur
konsumsi listrik; Jasa layanan agen penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa
layanan agen penjualan untuk perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan instrumen-instrumen pneumatik atau hidrolik; Jasa
layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa layanan pengaturan penjualan
untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan
telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan instrumen audio dan visual elektrik, yaitu,
perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video, atau penerima audio-video; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
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perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat
permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa
layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat
keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan
medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk
menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat
radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik,
perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk
keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinarX (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya,
yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam), mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari
es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis,
masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan,
peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan
toko eceran yang menyediakan peralatan untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan
perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan perangkat
kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa layanan
toko grosir menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan
peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk
pemanasan dan pengelolaan listrik; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti
industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi
sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang,
pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Jasa manajemen waralaba; Jasa
pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja
dari rumah; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan
rumah tangga, peralatan dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur,
peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan, mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produkproduk untuk badan dan kecantikan; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan
alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak
mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang yaitu, minuman dengan kopi, teh, gourmet, makanan kemasan dan siap
(tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barangbarang itu dari outlet grosir, toko eceran, kafe, restoran dan outlet rantai toko kopi atau melalui telekomunikasi atau dari situs
web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain,
dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari outlet distributor; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari
berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari outlet ritel; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli
barang-barang tersebut dari toko serba ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan eceran, hotel, outlet makanan dan
minuman, katalog barang dagangan melalui pemesanan surat atau melalui komunikasi telepon, atau situs barang dagangan
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dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi
daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis
kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis
perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh
toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang melalui pos atau remote control media elektronik dan
melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, yaitu
jasa penawaran yang berkaitan dalam bidang medis dan perawatan kesehatan, memungkinkan pelanggan untuk dengan
mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut melalui website; Jasa penjualan; Jasa penjualan alat - alat berkemah;
Jasa penjualan alat cetak (printer); Jasa penjualan alat kendali jarak jauh; Jasa penjualan alat musik; Jasa penjualan alat
pemindai (scan); Jasa penjualan asesoris telepon seluler; Jasa penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari
daging ayam; Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan barang pertambangan, yaitu batu, pasir, tanah, tanah liat, batu
hias, batu bangunan, batu kapur atau batu gamping, kerikil; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa
penjualan barang – barang untuk dekorasi rumah.; Jasa penjualan batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik,
pegangan pintu, panel kayu, bingkai, kertas pelapis dinding; Jasa penjualan biota-biota laut yang hidup; Jasa penjualan drone
dan drone kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa
penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online; Jasa
penjualan eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk pemanas air,
peralatan dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran kartu pra-bayar pihak ketiga untuk
pembelian konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Jasa
penjualan eceran secara online; Jasa penjualan ikan hias; Jasa penjualan kain; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan kopi
dan biji kopi; Jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang; Jasa penjualan makanan secara daring; Jasa penjualan
melalui online (internet); Jasa penjualan merchandising produk dalam bidang nutrisi dan sumplemen diet, minuman dan sari
buah; Jasa penjualan minuman bubble; Jasa penjualan minuman dengan pearl; Jasa penjualan minuman dengan topping
Boba; Jasa penjualan minuman jelly; Jasa penjualan minuman kopi; Jasa penjualan oleh-oleh haji dan umroh; Jasa penjualan
online untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda;
Jasa penjualan online untuk sepeda listrik; Jasa penjualan pancake dan waffle; Jasa penjualan pancake dan waffle secara
online; Jasa penjualan parfum dan wewangian; Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan perlengkapan berkemah; Jasa
penjualan perlengkapan mendaki gunung; Jasa penjualan produk melalui perkumpulan-perkumpulan.; Jasa penjualan produk
pipa dari logam; Jasa penjualan produk pipa secara onLine; Jasa penjualan pulsa telepon dan kartu perdana baik secara
langsung maupun secara onLine; Jasa penjualan retail bubuk coklat, kopi dan teh; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk
pakaian bersepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda
listrik; Jasa penjualan sawit / hasil bumi baik secara langsung ataupun secara online; Jasa penjualan sistem pengeras suara
(sound system); Jasa penjualan suku cadang alat - alat musik; Jasa penjualan telepon selular baik secara online atau secara
langsung; Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambung-langsung (online); Jasa
perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci
pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik
(menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik); Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara
tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui
internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa
dibagikan atau viral; Jasa pialang penjualan barang; Jasa promosi penjualan untuk orang lain; Jasa ritel dan toko ritel online
dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online
yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam
tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa ritel yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi
yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online menampilkan berbagai
macam barang konsumen; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko eceran secara online untuk sediaan
farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik
(e-cigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau,
pengganti tembakau (bukan untuk keperluan medis), barang-barang keperluan perokok, korek api untuk perokok, alat
penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik, produk
tembakau untuk keperluan dipanaskan, perangkat dan bagian-bagian perangkat untuk memanaskan tembakau dan pengganti
tembakau untuk keperluan dihirup, tembakau sirih dengan tembakau, tembakau untuk dihirup dengan tembakau, tembakau
sirih tanpa tembakau, tembakau untuk dihirup tanpa tembakau, kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk
penggunaan medis); Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan
untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk
rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Jasa toko grosir untuk engsel
pintu dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat non-logam; Jasa toko grosir
yang menampikan peralatan dan instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang
menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa
toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang menampilkan bidet;
Jasa toko grosir yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Jasa toko grosir yang menampilkan pemurni
air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris
pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko online sepatu bekas; Jasa
toko pakaian eceran; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang
menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan
dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing;
Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi
elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu,

Halaman 71 dari 1262

tutup kepala, alat dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan instrumen medis
untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko ritel yang
menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat wajah estetika
untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan bidet; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara,
bukan bagian dari mesin; Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang
menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris olahraga; Jasa toko ritel, baik secara
konvensional maupun secara online; Jasa toko sepatu bekas; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis
dalam pendirian dan pengoperasian restoran yang menyajikan ayam; Jasa-jasa penjualan retail jam tangan dan instrumen
horologis; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Jasa-jasa toko penjualan eceran
dibidang perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Layanan agen ekspor-impor pakaian;
Layanan agen penjualan yang menampilkan gantungan baju; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dari tekstil;
Layanan agen penjualan yang menampilkan pakaian; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas dan dompet; Layanan
agen penjualan yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan dan
operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Layanan
grosir yang menampilkan gantungan baju; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai
diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa
orang lain; Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat lunak
permainan komputer, permainan, pakaian; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online
yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang
berkaitan dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan dengan tutup kepala; Layanan toko grosir menampilkan sepatu;
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Layanan toko grosir menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko grosir menampilkan sepatu kulit; Layanan toko grosir yang
menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko grosir yang
menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko ritel menampilkan sepatu; Layanan toko ritel menampilkan sepatu anakanak; Layanan toko ritel menampilkan sepatu kulit; Layanan toko ritel online yang menampilan pakaian dalam wanita; Layanan
toko ritel online yang menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait;
Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang menampilkan topi; Layanan toko ritel yang
menampilkan gantungan baju; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan
pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko ritel yang menampilkan tas
kecil untuk bepergian; Manajemen bisnis dan layanan administrasi bisnis yang berkaitan dengan bidang pakaian, aksesori
pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran,
cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat; Memberikan informasi produk konsumen yang
berkaitan dengan pakaian dan aksesori terkait; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan memungkinkan pengguna
untuk, mengakses kupon online, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus melalui website, kupon scan, rabat, diskon,
voucher dan penawaran khusus dari bahan hasil cetakan, dan sticker pada ponsel; Mengimpor dan mengekspor pakaian, alas
kaki dan hiasan kepala; Menyediakan konsultasi pemasaran di bidang media sosial; Organisasi peragaan busana untuk
keperluan promosi dan periklanan; Outlet pancake dan waffle; Outlet penjualan camilan khas jepang; Outlet toko ritel yang
menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata,
kacamata pelindung dari sinar matahari; Pameran peragaan busana untuk keperluan komersial; Penjualan eceran dan grosir
untuk tas dan dompet; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui
Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk
melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: alat berkebun, yaitu alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
berkebun, alat penyiraman dari besi dan penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak peralatan, kunci linggis, palu, obeng, baut
dan kunci, barang untuk perawatan anak, yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta bayi, timbangan bayi, bak mandi, barang
kuas, barang dan peralatan senam, permainan dan mainan, barang-barang pers, yaitu barang cetakan dan buku, musik, yaitu
alat musik, alat tulis, telekomunikasi, telepon (termasuk telepon seluler), barang audio-visual dan multimedia, yaitu televisi
(display kristal cair (LCD), plasma, tabung sinar katoda), pemutar / perekam, speaker, netbook, kamera digital, bingkai foto
digital, camcorder digital, cakram kompak dan CD-ROM, cakram video digital (cakram serbaguna digital (DVD)) , cakram
serbaguna digital HD (HD-DVD), cakram penyimpanan optik, pemutar dan pembaca portabel (stereo pribadi), radio mobil,
konverter, penyandi, perekam, penulis, papan tombol, permainan digital, playstation, telepon seluler, telepon nirkabel, layar,
radio jam, sistem hi-fi, turntable, amplifier, pemutar dan pembaca, tuner, speaker, sistem bioskop rumah, amplifier untuk
sistem bioskop rumah, layar plasma, proyektor video, perangkat lunak komputer, film, sistem penentuan posisi global (GPS),
barang komputasi, yaitu komputer dan periferal komputer, unit pemrosesan pusat (CPU), monitor, printer laser, printer
multifungsi, printer inkjet, hard disk, kunci USB, kartu memori, floppy disk, bahan makanan pertanian dan minuman (alkohol
dan non-alkohol), kendaraan, budidaya tanaman, tembakau dan barang dan perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu,
logam, keramik, kaca, kertas, karton, kulit dan imitasi kulit, kain atau tekstil, bulu, serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus,
buluh, anyaman, tanduk, tulang, seluloid dan pengganti semua bahan ini, atau dari plastik, tiruan atau mengandung tiruan
monumen atau yang mengingatkan pada suatu kabupaten, kota kecil, kota, wilayah atau negara (tidak termasuk transportasi
di dalamnya), memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara;
Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana
pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai
barang di bidang berikut ini: dekorasi interior dan eksterior, yaitu linen rumah tangga, tirai bersih, gorden dari tekstil atau
plastik, tirai dari tekstil, hiasan dinding dari tekstil, kain non-anyaman (tekstil), penutup pelindung untuk furnitur, bantal (kecuali
bantal untuk keperluan medis dan pemanasan), sarung bantal, penutup furnitur dari tekstil, penutup tempat tidur, penutup
meja, batang dan cincin gorden, kait tirai, rol, pita gorden, gantungan untuk gorden, tirai dari logam, potongan ujung dan
kurung untuk batang tirai bukan dari logam, gagang pintu bukan dari logam dan kenop untuk furnitur bukan dari logam, renda
dan bordir, pita, kawat untuk gorden, penahan gorden tidak untuk tekstil, penutup lantai dan dinding, karpet dan permadani,
bingkai foto, foto, stiker, cermin, karya seni dari logam mulia, kayu, plester atau plastik, ponsel (benda dekoratif), kotak, kotak
dari kayu atau plastik, lilin, tempat lilin, tembikar, vas, pot, penutup untuk pot, patung dan patung dari logam mulia, porselen,
terra-cotta atau kaca, air mancur, bunga kering untuk dekorasi, lampu, penutup lampu, penahan tudung lampu, cat dan pernis,
pewarna, pernis, pelapis permukaan, teras, tembikar, pot, bak (untuk tanaman), penutup untuk pot (bukan dari kertas), kotak
jendela, mangkuk hias, bak, patung dan patung batu, beton atau terra-cotta, air mancur dan kolam, dukungan tanaman,
teralis, busur, layar (furnitur), penahan vas, pouffes, tiang untuk menaruh mantel, tempat payung, rak majalah, furnitur taman,
tempat bunga (furnitur), payung, pandepo, kotak peti untuk keperluan penyimpanan, penghias ponsel, perabot, yaitu furnitur,
cermin, bingkai foto dan tempat duduk, pengharum ruangan, pengharum dan pembersih, memungkinkan pelanggan untuk
melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung,
penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan
jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: perawatan,
kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian,
yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut,
pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot
dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan,
perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur
(terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan
(dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper
bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk
berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan,
peralatan horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan
berbagai macam cara; Penjualan pakaian,; Penjualan ritel dan grosir sampo sepatu; Penjualan ritel dan grosir sampo sepatu
(online); Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam
tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, alas kaki, penutup kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan
teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online
berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian,
sepatu, topi, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi,
sepatu pintar; Penjualan ritel dan
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penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penjualan ritel wewangian, kosmetik, barang
yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasikulit, tas, kacamata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, perhiasan,
instrumen arloji dan kronometrik, jual beli ritel online yang menawarkan wewangian, barang yang terbuat dari bahan kulit atau
bahan imitasi kulit, tas, kacarnata dan kacarnata pelindung dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik,
jasa perna saran dan promosional, terutama melalui media elektronik, publikasi untuk tulisan pUblisitas, pengumpulan
pcndapat, studi pasar.; Penyajian barang pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyajian barang-barang pada media komunikasi untuk keperluan retail, yaitu, jasa
toko retail dan jasa pesanan melalui pos dalam bidang musik dan hiburan musikal; Penyediaan informasi terkait dengan
semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Penyediaan jasa ritel dengan cara pemasaran langsung
sehubungan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan
untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan jasa ritel melalui suatu saluran televisi yang
berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk
perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon
genggam atau perangkat telekomunikasi lainnya yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam
tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk
perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan headwear melalui telepon, faksimili, situs web
online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik lainnya; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui
Internet.; Program insentif kartu loyalitas untuk mempromosikan jasa toko ritel yang menampilkan pakaian dan aksesoris
fesyen dan sejenisnya; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik,
perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices), sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan
pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan dompet kulit, mainan dan
cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran, sediaan farmasi, kedokteran
hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur, peralatan pendingin listrik, mesin
pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko eceran yang menjual
perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko pakaian ritel; Toko ritel, katalog pesanan melalui pos, dan layanan toko ritel
yang ditawarkan melalui Internet di bidang alas kaki, pakaian, barang-barang-barang kecil terbuat dari kulit, tas besar yang
digunakan untuk membawa sejumlah barang, tas tangan, kacamata hitam, dan aksesoris terkait di atas; Toko sepatu; Toko
tekstil dan pakaian; Toko yang menjual kaca, kaca mata (optik), bingkai kacamata, rangka kaca mata, kaca mata pelindung
matahari, tempat-tempat kaca mata, lensa kontak, wadah-wadah untuk lensa kontak, tali kaca mata, kaca mata anti silau, tas,
tas ransel, tas selempang, dompet, koper, kulit, kulit Imitasi, payung, tongkat, kantong untuk pendaki gunung, jam, tali jam
tangan , rantai jam tangan, kotak jam tangan, perhiasan, gelang, kalung, cincin, bros(perhiasan), logam mulia, baju, celana, tshirt, sepatu, sandal, sepatu sandal, ikat pinggang, topi, jaket, sarung tangan (pakaian), tenda-tenda, tali-tali, tambang, tempat
tidur gantung, jala-jala, terpal plastik, karung plastik, jaring-jaring, kerai diluar ruangan; Toko yang menjual pakaian; Waralaba
restoran, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; administrasi franchise
(waralaba); administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain, untuk program diskon yang memungkinkan
peserta mendapatkan diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu anggota diskon, kompetisi untuk keperluan
periklanan, program loyalitas konsumen, skema insentif dan loyalitas pelanggan, program loyalitas menyangkut diskon atau
insentif, program imbalan loyalitas, skema keanggotaan, skema insentif penjualan dan promosi, program insentif promosi
penjualan, urusan bisnis waralaba, urusan bisnis toko ritel; administrasi program pemberian insentif untuk mempromosikan
penjualan barang dan jasa orang lain; administrasi urusan bisnis waralaba; agen perusahaan lokal dan asing untuk
memberikan penawaran untuk berbagai produk, yaitu, penetapan harga barang atau jasa; analisis kecenderungan busana dan
pasar untuk memberikan saran dan konsultasi kepada pemilik merek ritel; bantuan bisnis terkait dengan pendirian waralaba;
bantuan dalam manajemen bisnis komersial waralaba; bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; iklan online; iklan
online di jaringan komputer; iklan online pada jaringan komputer; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa
pihak lain melalui internet; iklan secara online jasa pengaturan pengantaran orang-orang yang mengadakan perjalanan
snorkeling dan diving; iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; jasa agen penjualan untuk alas kaki;
jasa agen penjualan yang menampilkan bagian dan aksesoris untuk mobil; jasa analisa penjualan; jasa distribusi di bidang
bahan kimia, pestisida, aplikator kimia dan pestisida dan pakaian pelindung dan masker pelindung untuk digunakan selama
penggunaan atau aplikasi bahan kimia; jasa distributor grosir untuk pakaian; jasa grosir untuk kain; jasa grosir untuk pakaian;
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jasa grosir untuk tutup kepala; jasa grosir yang berkaitan dengan kain; jasa grosir yang berkaitan dengan tutup kepala; jasa
informasi penjualan, bisnis dan promosi; jasa jasa katalog toko eceran; jasa kliping berita iklan secara daring (online) melalui
jaringan komputer; jasa manajemen penjualan di internet; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa
pengadaan, untuk manfaat pihak lain, berbagai barang-barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut di outlet ritel, outlet grosir, supermarket dan
toko serba ada; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penjualan aksesoris telepon selular;
jasa penjualan alat teknik; jasa penjualan alat-alat kedokteran; jasa penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa
penjualan daging beku; jasa penjualan dan publisitas; jasa penjualan grosir produk garam kemasan secara online maupun
offline; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan hasil laut (beku); jasa penjualan ikan; jasa penjualan makanan berbahan
dasar ikan; jasa penjualan makanan atau minuman yang dioperasikan dengan memasukkan koin untuk mengeluarkan
minuman atau makanan yang dipilih; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan makanan dan minuman khas
jepang baik secara langsung maupun online; jasa penjualan makanan dan minuman yang dipesan melalui mesin; jasa
penjualan makanan olahan hasil laut; jasa penjualan melalui sistem berbasis web dan portal online di bidang perdagangan
konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen untuk masuk, mengatur dan mengubah profil pembayaran dan
pengiriman serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan mengubah daftar produknya; jasa penjualan minuman berbahan
dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan minuman teh bubble atau teh pearl; jasa penjualan obat-obatan; jasa penjualan
perabot rumah tangga; jasa penjualan produk dibidang nutrisi dan suplemen diet, minuman dan sari buah; jasa penjualan
produk baja ringan; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan ritel produk garam
kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan ritel, grosir dan online termasuk berhubungan dengan buku dan
publikasi lainnya jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas;
jasa penjualan secara online; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan farmasi; jasa penjualan wisata dalam air diving dan
snorkeling secara online; jasa penjualan: atap baja ringan ,galvalum, reng, hollow, atap Baja lembaran dengan lapisan seng
dan almunium, kanal c; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa periklanan media
sosial; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan
online; jasa periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan headwear; jasa pesanan pos dan jasa toko ritel online
yang menjual kopi, teh, minuman berbahan dasar kopi, minuman berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar cokelat,
mesin penyeduh listrik dan mesin espresso listrik, pemadat kopi dan teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan kaos;
jasa promosi penjualan; jasa promosi penjualan atas barang-barang dan jasa-jasa melalui sponsor untuk olahraga, musik dan
hiburan; jasa retail sehubungan dengan penjualan kulit dan kulit imitasi, kulit halus, kulit binatang, koper, dan tas perjalanan,
payung dan payung penahan matahari, tongkat jalan, cambuk, tali kekang dan pelana kuda, backpack (sejenis ransel), tas
pantai, kotak kulit atau papan kulit, tas kantor, tongkat, kotak wadah kulit atau papan kulit, tali pengikat hewan; jasa retail
sehubungan dengan penjualan pakaian luar, celana terusan, mantel panjang, celana, parka, petikot, pinafor, ponco (baju
selimut), pulover, piyama, sandal, sari, sarung, selendang, syal, kemeja, sepatu, kemeja lengan pendek, shoulder wrap
(bungkus bahu), topi mandi, singlet, rok, masker tidur, sandal selop, blus lindung (smok), kaus kaki, jersi olahraga, sepatu
olahraga, stoking, jaket yang diisi, jas, pelindung matahari, bretel, baju hangat, baju renang, kaus oblong, topi tinggi, celana
panjang, turban, pakaian dalam, celana kolor, celana dalam; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian rajut, kaus kaki
penghangat, legging, legging, kostum topeng, sarung tangan musim dingin, ikat pinggang uang, sarung tangan bulu, dasi; jasa
retail sehubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, apron, celana bayi, bandana, mantel mandi, sandal
mandi, laci kamar mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret, korset, sepatu bot, bra, celana untuk dipakai,
kamisol, topi, jas, gaun, dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan dengan listrik, sepatu karet, pengikat kaus
kaki, sarung tangan, topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi, gaun jumper (baju hangat), baju sweater; jasa
retail sehubungan dengan penjualan renda dan bordir, pita dan jalinan pita, button kancing, kait dan mata kait, peniti dan
jarum, bunga buatan, karpet, permadani, keset dan bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk
menutup lantai, hiasan dinding (non-tekstil), permainan dan alat permainan, perlengkapan senam dan olahraga, dekorasi
untuk pohon natal; jasa retail sehubungan dengan penjualan seragam, kerudung, rompi, rompi berkancing, pakaian tahan air,
sepatu kayu, gelang handuk; jasa retail sehubungan dengan penjualan tali, senar, jaring, tenda, bidai, terpal, layar, karung dan
tas, bahan bantalan dan isian (kecuali karet atau plastik), bahan tekstil berserat mentah, kain tenun dan utas, untuk
penggunaan tekstil; jasa retail sehubungan dengan penjualan tas pakaian untuk perjalanan, tas tangan, kotak topi kulit, tas
haversack, kulit imitasi, kotak wadah kunci, tali penuntun kulit, kalung hewan kulit, moleskin, dompet saku, dompet wanita, tas
rucksack, tas sekolah, tas bersabuk sekolah, tas belanja, tas perjalanan, koper perjalanan, koper kecil, kotak wadah
perlengkapan mandi, yang tidak terpasang, tas belanja beroda; jasa retail sehubungan dengan penjualan tekstil dan pakaian
tidur, selimut, seprai, kain besar, sarung bantal, tirai tekstil, handuk, flanel, kain penutup, taplak meja, penutup tempat tidur,
penutup meja; jasa ritel berkenaan dengan kelebihan stok dari koleksi musim sebelumnya untuk pria, wanita dan anak-anak
sehubungan dengan pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesoris busana, perabotan, penerangan, penutup
lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam, perhiasan; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel
penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan karet yang belum diproses dan setengah jadi, getah perca, getah,
asbes, mika dan pengganti semua bahan ini, plastik dan resin dalam bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan,
pengepakan, penghentian dan bahan isolasi, pipa fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam, kulit dan kulit imitasi, kulit
halus dan kulit binatang, koper dan tas pembawa, payung dan payung matahari, tongkat, cambuk, tali kekang dan pelana,
kalung, tali pengikat dan pakaian hewan, tas surat seni [kasing], tas atletik, tas kecil penyimpan surat dan dokumen,
gendongan bayi dan anak, ransel, koper, tas, tas untuk aksesoris perjalanan, tas pantai, tas sabuk, ikat pinggang, ikat
pinggang terbuat dari kulit imitasi, ikat pinggang terbuat dari kulit, dompet, tas sepatu bot, tas kantor, tempat kartu nama, tas
kemping, tongkat, kotak kartu, tempat kartu, tempat buku cek, tas, tas untuk telepon bergerak, tas genggam, tas kosmetik, tas
dokumen, tas besar berbentuk silinder, tas malam, pengikat dan tali dari kulit, alat pembawa berbingkai berbentuk ransel untuk
membawa bayi, bingkai untuk tas, bingkai untuk payung, tas garmen, tas senam, tas tangan, pakaian kuda, tas ransel,
kantong pinggul, holdall/koper, selimut kuda , barang penunggang kuda dan tack kuda, dompet kunci, gantungan kunci terbuat
dari kulit yang dilengkapi gantungan kunci, tempat kunci, kantong kunci, ransel /knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas
surat dari kulit [cover], label koper, tali koper , tas untuk perlengkapan menginap semalam, buku saku, dompet saku,
portofolio, kantong, dompet, tas record, pelana kuda, ransel/rucksack, pelana, tas sekolah, tas sekolah bersabuk dari kulit,
ransel anak sekolah, tas sepatu, tas belanja, kereta belanja (tas belanja beroda), tas bahu, tas olah raga, tali untuk sepatu
roda, koper/suitcase, tas perlengkapan mandi, tas jinjing, tas untuk bepergian, koper untuk bepergian, koper/trunk, kursi
payung, tas pinggang (waist bag), tas pinggang (waist pack), kantong untuk tas pinggang (waist bag), kantong untuk tas
pinggang (waist pack), dompet/wallet, dompet untuk dicantelkan pada ikat pinggang, bahan bukan dari logam untuk bangunan
dan konstruksi, pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan bitumen, bangunan yang dapat
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dipindahkan bukan dari logam, monumen bukan dari logam, perabot rumah, cermin, bingkai foto , wadah bukan dari logam
untuk penyimpanan atau pengangkutan, tulang, tanduk, tulang ikan paus atau kulit mutiara, kerang, tanah liat magnesium,
batu ambar belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, seprei [kecuali linen], tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah
tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin gorden, hiasan dari plastik untuk bahan makanan, bantal tiup [selain
untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, penelitian, fotografi,
sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan dan pendidikan, peralatan
dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah, pengumpul, pengatur atau pengendali distribusi atau penggunaan listrik,
peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi, reproduksi atau mengolah suara, gambar atau data, media yang dapat
direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer, media perekam dan penyimpan analog atau digital kosong, mekanisme
untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya, kas register, mesin hitung, komputer
dan alat periferal komputer, pakaian penyelam, masker penyelam, sumbat kuping untuk penyelam, penjepit hidung untuk
penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat pernapasan untuk berenang di bawah permukaan air, alat
pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera), peralatan untuk digunakan
dengan komputer, perekam audio, tas dan casing yang secara khusus disesuaikan untuk tempat atau pembawa perangkat
dan peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan tablet serta aksesoris untuk perangkat tersebut, baterai, pengisi daya
baterai, pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator, camcorder, kamera, kartu mengandung chip sirkuit terpadu, kartu yang
berkode dengan fitur keamanan untuk keperluan otentikasi, kartu yang menggunakan memori magnetik dan memori sirkuit
terpadu, tempat pembawa untuk telepon bergerak, tempat telepon bergerak, tempat kaca mata dan kaca mata pelindung sinar
matahari; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan
dan instrumen pembedahan, medis, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu, barang
ortopedi, bahan penjahit luka, alat terapeutik dan alat bantu yang disesuaikan untuk orang penyandang cacat, alat pijat,
peralatan, alat dan barang untuk menyusui bayi, masker wajah untuk penggunaan medis, peralatan dan instalasi untuk
penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air,
keperluan sanitasi, botol air panas, kendaraan,alat untuk bergerak di darat, udara atau air, aksesoris, komponen dan bagianbagian kendaraan, senjata api, amunisi dan proyektil, bahan peledak, kembang api, logam mulia dan campurannya,
perhiasan, batu mulia dan batu permata setengah mulia, jam dan pesawat pengukur waktu, lencana dari logam mulia, kotak
dari logam mulia, kotak untuk jam dan arloji, kancing perhiasan pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin dasi, kotak perhiasan
dari logam mulia, gantungan kunci, medali, cincin lilin dari logam mulia, mekanisme untuk jam dan arloji, hiasan dari logam
mulia, alat pengatur waktu, perhiasan kecil, piala, sabuk gesper, gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan, alat musik,
penyangga untuk musik dan penyangga untuk alat musik, tongkat dirigen, kertas dan karton, barang cetakan, bahan penjilid
buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan kantor, kecuali perabot, perekat untuk keperluan alat tulis menulis atau rumah
tangga, bahan menggambar dan bahan untuk seniman, kuas cat, alat pendidikan dan pengajaran, lembaran, film dan tas
plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-huruf cetak, blok-blok cetak, agenda, album, bahan seniman, tas [amplop,
kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan, buku, majalah [terbitan berkala], brosur, selebaran dan publikasi cetak
lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain yang bersandi atau magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis,
katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian, arsip dokumen [alat tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah,
voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat tulis untuk penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label
koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon], tempat pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster, tiket tercetak,
catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus, penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik, stempel [segel] ,
stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali perabot), bagan dinding untuk digunakan sebagai buku
harian, papan tulis putih; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian,
hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastik yang belum diproses, komposisi bahan pencegah
kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri, zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit
binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta lain, kompos, pupuk kandang, pupuk,
sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak, bahan pencegah karatan dan
kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar alam mentah, logam dalam
bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik tidak mengandung obat dan
sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan pemutih dan zat lain untuk
penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sediaan pembersih tubuh dan
perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan, sabun, anti keringat (pembersih
badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim, pasta gigi, deodoran, sediaan
penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna rambut, sediaan penataan rambut, sediaan perawatan tangan,
sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan perawatan kuku, sediaan menghilangkan cat kuku, cat kuku,
sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur, sediaan untuk menyegarkan napas [tidak mengandung
obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir sepatu, lilin sepatu, sediaan mandi pancuran, produk perawatan
kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, ikat pinggang [pakaian], replika perlengkapan sepak bola,
spul untuk sepatu bot sepak bola [sepatu], renda, jalinan pita dan sulaman, dan pita dan simpul pita perlengkapan jahit
menjahit, kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, hiasan rambut, rambut palsu, pengikat untuk pakaian
dan untuk rambut, kancing hias berbentuk lencana, tali sepatu, nomor peserta lomba, retsleting, karpet, permadani, keset dan
bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, matras yoga, permainan, mainan dan
alat-alatnya, peralatan video game, alat senam dan olah raga, hiasan untuk pohon Natal, peralatan untuk tinju, peralatan untuk
bermain permainan keterampilan, peralatan memanah, pohon Natal tiruan dan dudukan pohon Natal, tas yang disesuaikan
untuk membawa alat olah raga, tas yang didesain khusus untuk ski dan papan selancar, tas yang disesuaikan khusus untuk
peralatan olah raga, balon, bola, masker baseball, tongkat pemukul untuk olah raga, pelindung badan, perlengkapan binaraga,
pelindung dada, permainan kartu, hiasan Natal, permainan komputer, guntingan kertas berwarna yang dihamburkan untuk
pesta, alas panah, permainan panah-panahan, pelindung siku (alat olah raga), permainan elektronik, peralatan latihan, kait
ikan, barang dan peralatan memancing, alat pancing, pelindung tinju [alat olah raga], peralatan fitnes, sarung tangan untuk
sepak bola, sepak bola atau gawang sepak bola, chip permainan, peralatan permainan, permainan yang berhubungan dengan
olah raga, sarung tangan khusus disesuaikan untuk keperluan olah raga, jaring gawang, tiang gawang, tas golf dengan atau
tanpa roda, karpet golf, peralatan senam dan olah raga, latihan tangan, pelindung tangan yang disesuaikan untuk penggunaan
olah raga, pelindung pinggul yang dibuat khusus untuk berolahraga [bagian dari pakaian olah
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raga], bola tiup untuk olah raga, jalur sepatu roda, pelindung lutut [alat olah raga], pelindung lutut yang disesuaikan untuk
digunakan saat berolahraga, pelindung kaki yang disesuaikan untuk olah raga, bantalan tulang kering [alat olah raga], patung
militer [mainan], hadiah-hadiah kecil, bantalan kolam, topi pesta dari kertas, mesin untuk latihan fisik, trek plastik, tenda
bermain, peralatan tempat bermain, kartu permainan; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos
yang berhubungan dengan penjualan pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca mata dan kaca mata
pelindung matahari, pakaian pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang dapat diunduh melalui
internet, perangkat lunak aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat komputer portabel,
bergerak/mobile, genggam dan tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat lunak permainan komputer,
permainan komputer, perangkat keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal komputer, program
komputer, perangkat lunak komputer , komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital versatile disc,
peralatan driver, publikasi elektronik yang dapat diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan permainan
komputer interaktif yang dapat diunduh, penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya listrik,
peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik rumah tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu
bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip bersandi yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan,
program loyalitas, program imbalan dan preferensi pemegang kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata
(eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata pelindung matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang,
pelindung/perisai wajah, filter untuk masker pernapasan, pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca
mata dan kacamata pelindung matahari, bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer
grafis, headphone, headset, helm (kecuali helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick
untuk digunakan dengan komputer, bantalan lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa
untuk kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles) dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket
penyelamat dan pelampung, timbangan koper, pembawa data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori,
penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut (karet pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam
dan portabel untuk merekam, mengatur, mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan
navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon,
kartu berlapis plastik memuat barang cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu
yang dapat diprogram, alat pelindung untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung,
pakaian pelindung untuk menyelam, pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan],
pakaian, tutup kepala dan alas kaki pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung
matahari dan kaca mata (goggles) pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan,
peralatan navigasi satelit, kartu berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik ,
kartu chip, kaus kaki dipanasi dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan
kotak untuk kaca mata (eyewear) dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen
telekomunikasi, pesawat telepon, telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan
instrumen video, pemutar video disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program
permainan video dan permainan virtual reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality
komputer, virtual reality headset dan virtual reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa ritel, jasa ritel
online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan perkakas rumah tangga atau dapur
dan wadah kecil, peralatan memasak dan peralatan makan, sisir dan spons, sikat, bahan pembuat sikat, barang untuk
membersihkan, kaca belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, barang pecah belah, porselen dan barang tembikar, gelas
bir, mangkuk dan piring, alat untuk menyikat, alat pembakar, tempat lilin, piringan tempat tadah lilin dari logam mulia, tempat
lilin dari logam mulia, hiasan dari porselen, peralatan pembersih [dioperasikan secara manual], pengocok minuman koktail,
teko kopi bukan listrik, tas pendingin, peralatan kosmetik, cangkir, barang porselen, botol minuman, sedotan untuk minum,
patung kecil, alas setrikaan, pot bunga, botol air yang bisa dilipat, ekstraktor jus buah (dioperasikan secara manual), barang
perlengkapan hadiah dan karya seni, semua terbuat dari porselen tulang (bone china), kristal porselen, tembikar, kaca,
porselen atau terakota, wadah es, perangkap serangga, tempat air dan bejana air minum, cerek, kotak makan siang, patung
miniatur, tempat pencampur [bukan listrik] untuk mencampur minuman , tempat pencampur secara manual [pengocok koktail],
mangkok, hiasan, keranjang piknik yang dilengkapi piring, piring, sedotan untuk minum yang dapat digunakan kembali,
sedotan yang dapat digunakan kembali, botol pengocok, botol untuk olah raga, wol baja, wadah penyimpanan untuk makanan,
wadah penyimpanan untuk keperluan rumah tangga, sedotan, mug bukan dari logam mulia, tas yang diisolasi secara termal
untuk keperluan rumah tangga atau dapur atau digunakan untuk mengangkut dan menyimpan makanan dan minuman, wadah
yang diisolasi secara termal untuk makanan, termos yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi,
tusuk gigi, vas dan kendi, botol air, kaleng penyiram tanaman, barang untuk berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring,
tenda dan terpal, awning dari bahan tekstil atau sintetis, layar, karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam
bentuk curah, bahan pelapis, bantalan dan pengisi kecuali dari kertas, karton, karet atau plastik, penutup tidak terpasang,
bahan tekstil berserat kasar dan bahan penggantinya, benang dan benang untuk keperluan tekstil, tekstil dan pengganti tekstil,
linen keperluan rumah tangga, tirai tekstil atau plastik, seprei, kain tempat tidur, flanel, handuk, penutup meja, kantong tidur;
jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan sepatu roda, papan
layar, pelindung tulang kering untuk penggunaan atletik, bantalan tulang kering [alat olah raga], papan luncur, papan selancar,
papan seluncur salju, ski, sepatu roda, bola snooker dan tongkat snooker, meja snooker, suvenir, tas olah raga, aksesoris dan
perlengkapan olah raga, sarung tangan untuk olah raga, sepeda stasioner untuk latihan fisik, pelindung perut [disesuaikan
untuk digunakan dalam olah raga tertentu], bahan senar untuk raket olah raga, pita/band penyerap keringat untuk raket, kolam
renang [alat bermain], jaring dan tiang tenis, tas termal tenis, tongkat mainan bercahaya, patung miniatur mainan, truk mainan,
peralatan latihan yang digunakan berkaitan dengan sepak bola, peluit, pelindung pergelangan tangan yang digunakan atletik,
daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan
dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu, keju, mentega, yoghurt dan produk susu lainnya, minyak dan lemak untuk
makanan, keripik kentang, makanan yang telah diolah, sediaan protein dalam bentuk batangan untuk konsumsi manusia,
makanan ringan berbentuk batang [bahan makanan], kopi, teh, kokoa dan kopi buatan, beras, pasta dan mie, tapioka dan
sagu, tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, cokelat, es krim, sorbet dan es yang dapat dimakan
lainnya, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, bumbu, rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan (herba) yang
diawetkan, cuka, saus dan bumbu lainnya, es (air beku), makanan berenergi berbentuk batang, bubuk instan untuk membuat
minuman beraroma, bubuk untuk membuat minuman, makanan sereal protein berbentuk batang, makanan ringan protein
berbentuk batang, makanan ringan berbentuk batang (bahan makanan), makanan ringan, produk pertanian, akuakultur,
hortikultura dan kehutanan yang belum diolah dan mentah, biji-bijian dan padi-padian yang belum diolah dan
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mentah, buah dan sayuran segar, tumbuh-tumbuhan (herba) segar , tanaman dan bunga alami, umbi-umbian, bibit dan benih
untuk ditanam, hewan hidup, bahan makanan dan minuman untuk hewan, malt, bir, minuman tidak mengandung alkohol, air
mineral dan air soda, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan tidak mengandung alkohol lainnya untuk membuat
minuman, minuman untuk membantu melangsingkan tubuh [bukan untuk keperluan medis], cordial, minuman energi, minuman
energi yang mengandung kafein, minuman energi untuk olahragawan dan atlet, minuman berkarbonasi yang beraroma,
minuman isotonik [bukan untuk keperluan medis], sediaan untuk membuat minuman tidak mengandung alkohol, seltzer
[minuman], shandy, sorbet [minuman], minuman olah raga, minuman beralkohol, sediaan alkohol untuk membuat minuman,
tembakau dan pengganti tembakau, rokok dan cerutu, rokok elektronik dan vaporizer oral untuk perokok , barang-barang
keperluan perokok, korek api; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa toko besi dan bahan bangunan; jasa toko
eceran sambung langsung (online) yang tersedia melalui jaringan komputer global untuk komputer,; jasa toko retail secara
online berupa berbagai macam barang-barang konsumen pihak lain, kartu hadiah, dan pengiriman media digital, headset
realitas virtual/maya, dan konten dan data realitas virtual/maya; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barangbarang konsumen untuk pihak lain; jasa toko retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang
dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki; jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan
kosmetik; jasa toko retail secara online yang meliputi perangkat lunak komputer yang tersedia melalui internet dan jaringan
komunikasi komputer dan elektronik lain; jasa toko retail secara online yang menampilkan berbagai macam barang konsumen
lainnya; jasa toko retail secara online yang menampilkan headset realitas virtual/maya dan augmented reality, permainan
(games), konten dan media digital; jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; jasa toko retail yang meliputi perangkat lunak
komputer untuk penggunaan alat-alat elektronik digital ponsel genggam dan elektronik konsumen lain; jasa toko ritel online
yang menampilkan konten digital, karya audiovisual, film, dan pertunjukkan televisi; jasa toko serba ada retail; jasa toko serba
ada retail secara online; jasa toko untuk penjualan alat dapur; jasa toko untuk penjualan alat make up; jasa toko untuk
penjualan hadiah pesta pernikahan; jasa toko untuk penjualan hadiah ulang tahun; jasa toko untuk penjualan souvenir; jasa
waralaba hotel (manajemen dan operasional); jasa waralaba, yaitu penawaran assistensi manajemen bisnis dalam pendirian
dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung
apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; jasa-jasa
analitik data usaha mengenai penjualan produk dan jasa orang lain, dan autentikasi, proses dan manajemen pembayaran
selular; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produkproduk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci,
peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang,
syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk
bermain dan barang olahraga; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa periklanan dan pemasaran yang disediakan dengan cara
metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan
pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindah-pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain
secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran komunikasi viral; jasa-jasa promosi penjualan,
ialah mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa atas berbagai macam industri-industri melalui penyaluran bahan-bahan
promosi dan memberikan nasehat promosi penjualan; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun,
parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian,
tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian,
alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang
disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun,
parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tastas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas
kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa toko eceran yang
menampilkan perlengkapan make-up; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan perlengkapan sabun mandi; jasa-jasa toko
eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; jasa-jasa toko ritel online menampilkan konten audio, video,
dan audiovisual yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfumparfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas
tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki,
tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; layanan distribusi di bidang pakaian;
layanan eceran atau grosir untuk kain tenun; layanan eceran atau grosir untuk kain tenun dan tempat tidur; layanan eceran
atau grosir untuk pakaian; layanan eceran atau grosir untuk tas; layanan eceran atau grosir untuk tas dan kantong; layanan
grosir penjualan aksesoris tas, gelang, cincin; layanan grosir untuk tas; layanan grosir yang berkaitan dengan pakaian;
layanan grosir yang berkaitan dengan tas; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan
wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau
panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu,
sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi,
boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan dan
pemasaran online; layanan iklan dan pemasaran secara daring untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran
bergerak; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian;
layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi manajemen
bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengoperasian waralaba; layanan
manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan
pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan pemesanan melalui pos untuk aksesori pakaian; layanan
pemesanan melalui pos untuk pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk pakaian dan aksesori pakaian; layanan
pencocokan jaringan iklan online untuk menghubungkan pengiklan ke situs web; layanan pengaturan dan pelaksanaan
pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan penjualan eceran (atau grosir)
dan layanan penjualan ritel yang disediakan pada media (internet), seluler, nirkabel atau jarak jauh yang terhubung (belanja
korespondensi, belanja rumah) media untuk pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan
aksesoris optik, barang dan perlengkapan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang dan aksesoris olahraga dan kebugaran;
pengelompokan atas nama pihak ketiga dari berbagai produk (tidak termasuk transportasi mereka) yaitu pakaian, aksesoris
pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan peralatan olahraga, tas olahraga
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serbaguna, barang olahraga dan kebugaran dan aksesoris, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membelinya secara
praktis; layanan perantara untuk kain; layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan periklanan dan
manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala,
kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun,
kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari
(pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan
mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan ritel atau layanan
grosiran untuk kain tenun dan bedding; layanan ritel atau layanan grosiran untuk pakaian; layanan ritel atau layanan grosiran
untuk tas dan kantong; layanan ritel dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan
sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi, wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan
binatu, sediaan pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi,
sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up,
sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum
ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut
[kondisioner sampo], krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik],
gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga,
alat keperluan makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan
paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit,
koper dan tas, kantong, payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen
dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan,
mainan dan alat permainan, makanan dan minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel
disediakan oleh butik pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian diskon;
layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel online yang berkaitan dengan tas tangan; layanan ritel untuk
kain; layanan ritel untuk kaus kaki; layanan ritel untuk kemeja; layanan ritel untuk pakaian; layanan ritel untuk pakaian luar;
layanan ritel untuk sepatu; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk tas dan dompet kulit; layanan ritel untuk tutup kepala;
layanan ritel yang berkaitan dengan kain; layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan
tas; layanan ritel yang berkaitan dengan tutup kepala; layanan toko grosir dan toko ritel yang menampilkan pakaian, alas kaki;
layanan toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan mantel (kecuali pakaian untuk penggunaan eksklusif
untuk olahraga dan pakaian tradisional Korea); layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko grosir menampilkan
tas; layanan toko grosir menampilkan tutup kepala; layanan toko grosir online yang menampilkan kain; layanan toko grosir
online yang menampilkan pakaian; layanan toko grosir online yang menampilkan tas; layanan toko grosir online yang
menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala,
artikel olahraga, alat tulis, alat untuk merekam, transmisi dan reproduksi suara dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi,
permainan video, mainan, boneka, lencana semua jenis, gantungan kunci, tiket, jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas
kerja, payung, bendera dan panji-panji, minuman beralkohol dan non-alkohol, gula-gula, produk hiburan dan pendidikan
interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM dan permainan komputer, dapat diunduh aplikasi seluler, dan program komputer;
layanan toko ritel menampilkan kain; layanan toko ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel menampilkan tas; layanan
toko ritel menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris; layanan toko ritel online yang menampilkan kain;
layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel
yang menampilkan komputer, produk elektronik dan hiburan, peralatan telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital
genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat lunak komputer, dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing
untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, jaringan elektronik dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan untuk menjual alas dudukan kloset dari tekstil; layanan waralaba dalam bentuk memberikan
bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel; layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan
manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba yang
menyediakan bantuan bisnis; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan
pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan
pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, yaitu bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian restoran; layanan waralaba, yaitu, memberikan bantuan bisnis dalam pengoperasian, pengaturan dan
pendirian resort hotel, hotel, motel, akomodasi, fasilitas akomodasi dan restoran; layanan-layanan konsultasi bisnis yang
berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian administrasi waralaba; manajemen bisnis gerai ritel; manajemen bisnis outlet
grosir; manajemen bisnis outlet grosir dan eceran; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; manajemen bisnis untuk
toko, tempat hiburan, hotel, pertunjukan artis, tokoh olah raga, outlet ritel, klub olah raga, fasilitas olah raga, tempat olah raga,
masyarakat olah raga, kompleks kolam renang, outlet grosir dan ritel; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis
waralaba; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di
bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan
komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan informasi bisnis di bidang media sosial; memberikan
informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan konsultasi pemasaran di bidang media sosial; memfasilitasi pertukaran dan penjualan dari jasa dan produk pihak
ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa lainnya melalui penawaran diskon
ketersediaan terbatas melalui suatu jaringan komunikasi elektronik daring; mempromosikan barang dan jasa yang dibuat atau
diberikan di Taiwan oleh orang lain, dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan melakukan pameran barang dan
jasa tersebut, dan dengan distribusi T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya; mempromosikan penjualan barang dan
jasa orang lain dengan memberikan dan menebus poin pembelian dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit;
mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui acara promosi; mempromosikan penjualan barang dan jasa
orang lain melalui bahan cetak; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui kontes dan program pemberian
insentif; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten
yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang
dan jasa; menyediakan bantuan pemasaran terkait dengan waralaba; menyediakan informasi gigi di bidang e-commerce;
menyediakan panduan iklan online yang dapat dicari; organisasi peragaan busana untuk tujuan komersial; organisasi
peragaan busana untuk tujuan promosi; outlet toko ritel yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik
atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan
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aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata
dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan
pengikat-pengikat pendukung; pemasaran media sosial; pemasaran melalui telepon seluler, perlengkapan seluler lainnya, dan
melalui internet untuk barang dan jasa, melalui penawaran ringkasan produk, tautan
internet untuk situs web belanja, infromasi diskon, voucher hadiah (token), voucher hadiah untuk keperluan promosi dan
komersial, kupon dan cap diskon; penawaran lelang online untuk orang lain; pengadaan kontrak untuk pembelian dan
penjualan barang dan jasa; pengaturan peragaan busana untuk keperluan promosi; pengaturan peragaan busana untuk tujuan
promosi; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce;
pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce);
pengumpulan poin dan poin kliring untuk mempromosikan penjualan produk dan jasa; penjualan busana muslim melalui
internet / online; penjualan seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barang-barang tekstil melalui
internet / online; penyatuan pada satu tempat untuk pakaian, pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesori
busana, perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam dan perhiasan,
sehingga memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; penyebaran materi
iklan secara online; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan informasi dan layanan konsultasi
yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan jasa
penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan
katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode,
tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan,
peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan
penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan
segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara,
pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan jasa ritel online dari situs web
internet yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan,
peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di
kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan
laporan usaha untuk orang lain terkait penjualan produk dan jasa orang lain; penyewaan ruang iklan online; perencanaan dan
pameran peragaan busana untuk tujuan promosi; perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara para
pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan para pelaksana perniagaan (business); perwakilan, agen dan mengatur iklan
online di jaringan komputer; radio, televisi, iklan daring (online); rekrutmen dan manajemen stempel perdagangan, kupon,
kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan; ritel kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian pakaian; saran bisnis
yang berkaitan dengan waralaba; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba restoran; saran dan konsultasi bisnis terkait
dengan waralaba; sponsor promosi dari industri pakaian intim; strategi media sosial dan konsultasi pemasaran; toko busana
muslim; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko ritel online dalam bidang
pakaian; toko seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barang-barang tekstil; toko-toko ritel, pesanan
melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi
bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan
saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat
makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi
listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih
perlengkapan dan peralatan kopi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021032527
: 10/05/2021 06:33:34
:
: Theo Kusuma, Tengku Maulana Edrin

540 Etiket

: Jalan Budisari III No. 12, RT. 002 RW. 005, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan
Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat, 40141., Kota Bandung, Jawa Barat, 40141
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DEVÁ STATES
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 25
: ===Ampu (Tutup Kepala); BAJU DARI KULIT; Bagian tumit untuk kaos kaki; Baju Batabue; Baju Hangat; Baju Hangat
berkerah; Baju Hangat kerah kura-kura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju
Hangat untuk anak-anak; Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung;
Baju Syar'i; Baju Tikim; Baju atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat
tenis; Baju koko; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Bulang-Bulang
(Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana Komprang; Celana dalam dari kertas
(bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana kerja; Celana ketat tipis untuk wanita; Celana
korduroi; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin; Celana panjang denim; Celana panjang longgar
batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana panjang yang dilapisi lilin; Celana pelindung
kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek sepak bola Amerika; Celana pendek untuk
berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin; Celana yang dilapisi lilin; Deta (Tutup Kepala);
Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Ikat Kepala; Ikat kaos kaki elastis; Ikat kepala (pakaian); Ikat kepala agar tidak
berkeringat; Jaket Jeans; Jaket anak-anak; Jaket bordir; Jaket bulu atau wol; Jaket garbadine [pakaian]; Jaket lari; Jaket luar;
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Jaket parka; Jaket printing; Jaket sablon; Jaket tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket
tanpa lengan yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan; Jaket untuk
bersepeda motor; Jaket windbreaker; Jaket wol; Jaket yang diisi; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan
berlapis; Jaket-jaket; Jas Kaen Serebet; Jas anak-anak; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; Kaos Promosi; Kaos
anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo
(lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus kaki sepak bola Amerika; Kaus kaki
setinggi lutut; Kaus pakaian; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket;
Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan;
Kun (Rok Bagian Bawah); Meukasah (Baju); Meukeutop (Tutup Kepala); Pakaian; Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian];
Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian Pria Jeans; Pakaian
bagian bawah piyama; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi
pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian),
tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat
(sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian dinas seragam; Pakaian jeans untuk anak;
Pakaian luar; Pakaian penutup di pantai; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing;
Pakaian wanita jeans; Pakaian, tutup kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau
panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps),
visor, sepatu, sandal dan sandal selop; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan
penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang,
bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt,
rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian,
yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian
dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian
untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan
pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada
bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian
tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja
yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos
kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana
pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu,
stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang,
celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk
olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi
sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur
bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana
ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun
jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang,
celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian
penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup
kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja,
hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan
kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater
lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja
rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala,
beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket
(shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan,
celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim
dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju
renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan
menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi
pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu
(wigs); Pelindung mata sebagai tutup kepala; Pelindung telinga [pakaian]; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Penahan
kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Penutup kepala yang dilapisi lilin; Penutup
kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Pita atau karet penahan kaos kaki;
Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rok Jeans; Rok Luar; Rok dalam [pakaian dalam]; Rok pengantin;
Sarung batik; Sepatu olahraga atau santai; Sileuweu (Celana); Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa
kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Syal; Syal Serbaguna; Syal penutup bahu yang digunakan untuk tukang
cukur; Syal tabung leher; Syal untuk menutup kepala; Syal, shawls (syal); T-shirt; T-shirt bordir; T-shirt cetak; T-shirt dengan
logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; T-shirt printing; T-shirt sablon; Tali-Tali
(Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Tengkulok (Penutup Kepala); Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Toka-Toka (Aksesoris
Selempang Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala); Topi (penutup kepala) renang; Topi dengan lidah yang menonjol
berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi pramuka; Topi
sebagai tutup kepala; Topi tahan dingin; Topi tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin; Topi yang
terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; Toro (Baju Kurung); Tudung (Topi); Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala
wanita (pakaian); Tutup kepala; Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi listrik; artikel pakaian untuk manusia; atasan
[pakaian]; atasan baju tanpa lengan; atasan rajut; babushkas [selendang kepala]; bagian depan kemeja; baju; baju angin; baju
atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim; baju dalam; baju hamil; baju hamil
bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat; baju luar untuk memancing; baju
luar yang dipakai diatas baju tidur; baju militer; baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece;
baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju santai; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk
untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot; band leher [bagian
dari pakaian]; bandana [syal]; bandeaux [pakaian]; bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; bantalan penambah payudara

Halaman 81 dari 1262

yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-barang pakaian, alas
kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; bingkai topi [kerangka]; bius pedal denim; blazer; blazer [pakaian bisnis]; blus
[pakaian bisnis]; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek batik; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan
[pakaian]; capris denim; celana; celana anak; celana angin; celana atletik; celana bahan katun; celana balon; celana bayi;
celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana berkuda; celana bermuda; celana bersalin; celana
bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam pria;
celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana dinas;
celana empuk untuk penggunaan atletik; celana formal; celana golf; celana haji; celana hiking; celana hujan; celana jas;
celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana jogging; celana kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana
kargo; celana kasual; celana kertas; celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat bib; celana ketat wol; celana khaki; celana
kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana mandi; celana militer; celana olahraga; celana olahraga kelembaban; celana
olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian; celana palazzo; celana panjang; celana panjang
(Am.); celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana panjang longgar; celana panjang militer; celana
panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana
panjang untuk wanita; celana panjang yang ketat; celana panjang yang menyerap keringat; celana pelangsing anti selulit;
celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana
pendek berjalan; celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek
bulu; celana pendek dari bulu domba; celana pendek denim; celana pendek empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek
geser; celana pendek golf; celana pendek kargo; celana pendek keringat; celana pendek pelangsing anti selulit; celana
pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana pendek rugby; celana pendek sepak bola;
celana pendek sepak bola replika; celana pendek tenis; celana pendek tinju; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek
untuk berenang; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk renang; celana pendek
untuk selancar; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik; celana pof; celana popok bayi; celana pria;
celana renang; celana salju; celana santai; celana ski; celana snowboard; celana stretch; celana tahan air [celana]; celana
tahan cuaca; celana tanaman; celana tanaman denim; celana tanggung; celana tempur; celana trekking; celana untuk anakanak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana untuk wanita; celana yang menyerap
keringat; celana yoga; celemek [pakaian]; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju];
chullos [topi dengan penutup telinga]; dickeys [bagian depan baju]; earbands [pakaian]; foulards [artikel pakaian]; gaun
[pakaian bisnis]; gaun denim; gaun jumper (baju hangat); gaun rajut; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for leotards
[bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian];
gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; hakama [rok lipit untuk
kimono formal]; helm liner [hiasan kepala]; hoodies; ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; jaket;
jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket angin; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket
berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup
kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket empuk; jaket garbadine (pakaian); jaket hiking; jaket hujan;
jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket kasual; jaket katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan panjang; jaket
lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi pakaian; jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan; jaket olahraga; jaket
panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut; jaket reversibel; jaket
ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan angin; jaket
tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket wol; jaket,
gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat
pinggang dan kaus kaki; jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi sepak bola; jaket, sepatu bot dan
rompi untuk memancing; jas; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas hujan setelan;
jas kulit; jas luar; jas luar-jas luar; jas mandi; jas panjang; jas pelaut; jas penerbangan; jas satu potong; jas serikat; jas
snowboard; jas taekwondo; jas tahan air untuk pengendara sepeda motor; jas tiga potong [pakaian]; jas-jas luar yang panjang;
jeans biru; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; juban
[kaus untuk kimono]; kaftan batik (pakaian); kantong untuk pakaian; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki
neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol
dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos lengan pendek; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi;
kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos
sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football;
kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus; kaus [baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus bola voli; kaus kaki; kaus kaki air; kaus
kaki anak-anak; kaus kaki anti-keringat; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana panjang; kaus kaki dan stoking; kaus kaki nonslip; kaus kaki olahraga; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kaus kaki pergelangan kaki; kaus kaki pria; kaus kaki
replika; kaus kaki sandal; kaus kaki sekali pakai; kaus kaki sepak bola; kaus kaki tanpa kaki; kaus kaki tenis; kaus kaki termal;
kaus kaki untuk bayi; kaus kaki wanita; kaus kaki wol; kaus kaki yang menyerap keringat; kaus lengan panjang; kaus lengan
pendek; kaus olahraga; kaus pengendara sepeda; kaus sepak bola; kaus tanpa lengan; kaus tanpa lengan, pakaian; kaus
yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kebaya batik (pakaian); kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha
kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja
golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja
lengan pendek; kemeja memancing; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rajutan; kemeja rugby;
kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita;
kemeja yoga; kemeja-jacs; kepala membungkus [pakaian]; kepala sweatbands; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; ketiak
gussets [bagian dari pakaian]; ketuk celana; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian yayasan]; koshimaki
[kaus untuk kimono]; kostum rakyat [pakaian]; kuk baju; lacak jaket; laci [pakaian]; lapisan jaket; lapisan pakaian jadi; lapisan
siap pakai [bagian dari pakaian]; legging [celana panjang]; legging menjadi celana panjang; magoja [Jaket luar Korea
dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [kaus kaki]; maillots [pakaian renang]; manset lengan kemeja; manset lengan
kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel denim; mantel rok; melawan celana pendek
untuk seni bela diri campuran atau bergulat; memanjat baju; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi
pakaian; menjalankan jas; miters [topi]; muffs [pakaian]; overshirts; pakaian; pakaian (jaket) memancing; pakaian atasan dari
bulu; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk ski air; pakaian
bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian berbahan denim; pakaian bermain;
pakaian bermain one-piece; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam dari wol;
pakaian dalam kertas; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pria; pakaian dalam tenun; pakaian dalam termal; pakaian
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dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian
dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit;
pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung
tangan; pakaian hamil; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian
kertas; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing; pakaian kulit domba; pakaian lampin; pakaian linen; pakaian luar;
pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan;
pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk pria; pakaian malam; pakaian mandi; pakaian mewah; pakaian militer;
pakaian olahraga; pakaian pantai; pakaian pas untuk pria; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara
sepeda; pakaian pram; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan,
gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang; pakaian renang one-piece;
pakaian renang thong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian resmi; pakaian ruam; pakaian
santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seragam; pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian sutra;
pakaian tahan air; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca;
pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian tidur [pakaian]; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur
untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk
anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk judo; pakaian untuk
olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk seni
bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai
pakaian dalam; pakaian wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey,
legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian
ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat
(sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus
oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang
mengandung zat pelangsing; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket;
pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala;
pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos,
kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur;
pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek,
pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paramentos [pakaian]; pelindung kaki (celana); penghangat kaki
(pakaian); penghangat lengan [pakaian]; pengikat kaus kaki; penutup kepala; penutup kepala untuk olahraga [selain helm];
penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); piyama rajut; puncak topi; replika celana pendek
sepak bola Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; replika kaus kaki sepak bola
Amerika; rok; rok [pakaian bisnis]; rok atletik; rok celana; rok dalam; rok denim; rok golf; rok maxi; rok mini; rok pendek; rok
rajut; rok tabung; rok tenis; sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang terbuat dari kain
[pakaian]; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; selendang [pakaian]; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki
yang diperkuat; sepatu formal; sepatu kertas digunakan saat melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap
bersih; sepatu santai; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar
ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana
olahraga; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu yang memiliki tutup/topi
jari kaki yang diperkuat; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan bisnis; setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan
kaos bertudung (hoodies); setelan pakaian formal wanita; setelan rok; shift [pakaian]; skort denim; slip pakaian dalam; stoking
dan celana ketat tipis wanita; suge-gasa [topi topi]; suspender kaus kaki; sweatbands; sweatbands tenis; sweater bayi;
sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; syal; syal bahu; syal dan jilbab; syal kapas; syal kasmir; syal
leher; syal leher [muffler]; syal pashmina; syal renda; syal sutra; syal triko; syal wol; syal yang melingkar di leher; tabi [Kaus
kaki gaya Jepang]; tali celana; tali untuk bra [bagian pakaian]; tanaman denim; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian
dalam; topi; topi baseball; topi berbandul; topi bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi bulu; topi bulu tiruan;
topi dan peci; topi dengan visor; topi ember; topi garnisun; topi golf; topi hujan; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi kecil;
topi kertas [pakaian]; topi koki; topi kulit domba; topi mandi; topi matahari; topi militer; topi militer dengan visor; topi mode; topi
olahraga; topi pantai; topi pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi
rajutan; topi renang; topi simpul; topi ski; topi stocking; topi toboggan; topi top; topi tukang pesona; topi untuk anak-anak; topi
untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; topi yang dikenakan saat tidur; topi-topi hotel; tubuh [pakaian];
tutup kepala anak-anak; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini; tutup kepala kulit; tutup kepala termal; tutup kepala untuk
pria; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan;
ushankas [topi bulu]; visor (penutup kepala); visor (tutup kepala)===
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bulu mata rambut asli; Deodorant stick; Eyeliner; Garis Mata (Eye liner);
Gel pelangsing (kosmetik); Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Kapas wajah
untuk kosmetik; Kosmetik untuk manusia; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Pelembab
[Moisturizer] kosmetik; Pelembut pakaian; Pelicin pakaian; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pensil highlighter (kosmetik); Pensil
untuk bibir; Perona Pipi; Perona mata; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun untuk membersihkan
payudara; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan
kosmetik untuk mata; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu;
Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan sediaan untuk membuang lemak; Sediaan tabir surya
kosmetik; Sediaan tata rias wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Sipat (Kosmetik);
Spray wajah (kosmetik); Tabir surya yang disemprot; Tissue wangi basah; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner
anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); astringen untuk keperluan kosmetik; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi];
bedak tabur; bedak wajah; bedak wajah kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; cat kuku; colognes, parfum dan
kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); deodoran; deodoran rollon; deodoran tubuh; deterjen; deterjen piring; deterjen, tissue basah; eau de parfum; formula anti-kerut; foundation cair; gel
kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dan make-up; kosmetik fungsional adalah krim
anti-kerut; kosmetik non-medis; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk kulit
kepala; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim dan gel kosmetik untuk wajah,
tangan dan tubuh; krim foundation; krim kosmetik; krim malam; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim
untuk mencegah kerutan wajah; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; lipstik; losion kosmetik; losion wajah; lotion dan pelembab
anti-penuaan; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion wajah kosmetik;
lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik];
masker wajah kosmetik; minyak kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; palet perona mata;
pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelicin dan pengharum pakaian yang akan di setrika; pembersih tata rias wajah,
pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk
keperluan rumah tangga; pengkilap bibir; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil mata kosmetik; pewarna kosmetik; primer
kuku [kosmetik]; produk wewangian; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun kosmetik; sabun kulit; sabun
mandi cair; sabun mandi*; sabun-sabun; sampo; sediaan aromaterapi; sediaan dry-cleaning; sediaan kolagen untuk keperluan
kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik perawatan
rambut; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit
dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya
sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati
diwajah; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan meluruskan rambut; sediaan mencuci rambut; sediaan
menghapus make-up; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pemutih gigi; sediaan penataan
rambut; sediaan pencuci piring; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik);
sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan setelah
bercukur; sediaan tabir surya; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk menggosok;
sediaan untuk pewarnaan awal rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaansediaan untuk membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; serum pemutih (kosmetik); serum wajah;
toner kulit; toner wajah===
===Kapas batangan untuk keperluan medis; Korek kuping untuk keperluan medis; Krim Jerawat; Minuman yang mengandung
vitamin; PEMBALUT HIGIENIS; Pembalut untuk haid; Pembalut wanita; Sabun Jerawat; Sediaan farmasi anti-bakteri; Sediaan
farmasi untuk perawatan kesehatan; Sediaan farmasi untuk perawatan kulit; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan-sediaan
farmasi; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Vitamin untuk sendi dan tulang; analgesik; gel pembersih kulit antibakteri
berbasis alkohol; hasil-hasil farmasi; hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; kapas antiseptik; kapas aseptik; kapas
penyerap; kapas untuk keperluan medis; krim anti jerawat; krim antibiotik; krim antijamur untuk keperluan medis; krim kulit
berbasis kortison; krim kulit obat; krim obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk perawatan kulit; krim obat untuk
perlindungan kulit; krim pelindung kulit untuk penggunaan medis; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan;
lotion farmasi untuk kulit; lotion kulit obat; lotion obat untuk kulit terbakar; lotion tangan antibakteri; minuman suplemen diet;
minuman tambahan makanan diet; obat antijamur; obat jerawat; obat-obatan antibakteri; obat-obatan farmasi; obat-obatan
herbal; pelembab kulit obat; pengelupas sel kulit (peel) wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; sabun
antibakteri; sabun kulit antibakteri; salep kulit terbakar; sediaan antibakteri; sediaan dan bahan farmasi untuk perawatan kulit
dan jaringan yang rusak; sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi; sediaan farmasi untuk mencegah cacat
kulit selama kehamilan; sediaan farmasi untuk menghidrasi kulit selama kehamilan; sediaan farmasi untuk mengobati dan
mencegah penyakit kulit dan kuku; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan kulit; sediaan farmasi untuk merawat kulit
kering yang disebabkan oleh kehamilan; sediaan multivitamin; sediaan niacinamide untuk pengobatan jerawat; sediaan obat
untuk perawatan kulit; sediaan pengobatan jerawat; sediaan perawatan bibir obat; sediaan perawatan kaki untuk keperluan
medis; sediaan perawatan kesehatan obat; sediaan perawatan kuku untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit obat;
sediaan perawatan kulit untuk keperluan medis; sediaan perawatan wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; sediaan untuk membersihkan kulit untuk keperluan medis; sediaan vitamin A; sediaan vitamin B; sediaan
vitamin C; sediaan vitamin D; serum; serum antitoksik; serum untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; suplemen diet; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul;
suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen vitamin cair; suplemen vitamin dan mineral; teh aromatik untuk
penggunaan obat; toner kulit obat; vitamin; zat diet yang terdiri dari vitamin, mineral, asam amino dan unsur mikro===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032529
: 10/05/2021 07:50:07
:
: HANGZHOU INSHOT TECH CO.,LTD.

Alamat Pemohon

540 Etiket

: Rm. 2002, 20/F Huaxing Century Bldg., No. 317, Wantang Rd., Xihu Dist.,
Hangzhou, Zhejiang, China

Halaman 84 dari 1262

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Evangeline Lumbantoruan S.Sos., S.H., M.H.
: Jalan Labu 2 Blok D 2 Sektor 1-6 Bumi Serpong Damai

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: InShot
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 9
: ===aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi ponsel pintar, dapat diunduh; pemutar video digital; perangkat
lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat lunak komputer untuk membuat dan mengedit musik dan suara;
perangkat lunak komputer untuk mengendalikan operasi perangkat audio dan video; perangkat lunak komputer untuk ponsel;
perangkat lunak pengeditan video; perangkat lunak untuk smartphone; perekam video digital===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021032530
: 10/05/2021 07:56:41
:
: dr. INDIRA DHARMASAMITHA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Diponogoro Gg. Pantus Sari No.5, Ambengan, Pedungan, Denpasar Selatan,
Kota Denpasar, Bali, 80222
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Love Myself Dermatology & Aesthetic Clinic
: cintai diri sendiri (klinik dermatologi dan estetika)

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru dan ungu muda
: 44
: ===Jasa keperawatan; Jasa perawatan kesehatan; Jasa perawatan kulit; Jasa spa kesehatan; Klinik kecantikan; Klinik
medikal; Layanan Creambath; Layanan blow rambut; Layanan klinik medis yang menyediakan obat-obatan China, perawatan
kesehatan sehubungan dengan obat-obatan China; Layanan perawatan bulu mata palsu; Layanan sulam alis; Layanan sulam
bibir; Layanan sulam garis mata; Layanan totok wajah; Menyediakan berita mengenai acara yang berkaitan dengan medis dan
kesehatan melalui Internet; Menyediakan informasi dan analisis kesehatan yang berupa kinerja dan kualitas layanan yang
disediakan oleh rumah sakit dan profesional medis; Menyediakan informasi melalui Internet dalam bidang perawatan
kesehatan, yaitu, menyediakan berita dan informasi mengenai topik yang berkaitan dengan perawatan kesehatan kepada
pelanggan seperti dokter dan profesi perawatan kesehatan lainnya; Pusat kesehatan; akupunktur; bedah kosmetik; hair
removal dengan elektrolisis; implantasi rambut; jasa aromaterapi; jasa klinik; jasa pemijatan; jasa penata gaya pribadi; jasa
perawatan muka; jasa perawatan tubuh; jasa salon kecantikan; jasa sauna; jasa spa; jasa spa, yaitu, jasa kesehatan,
kebersihan, perawatan kecantikan dan kondisi kesehatan yang baik untuk raga dan rohani; jasa terapi; klinik khitan/sunat;
konseling dan konsultasi gaya hidup untuk keperluan medis; konsultasi di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi
disediakan melalui Internet di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi farmasi; konsultasi gizi dan diet; konsultasi
kecantikan; konsultasi make-up dan layanan aplikasi; layanan analisis medis yang berkaitan dengan perawatan orang yang
disediakan oleh laboratorium medis; layanan aplikasi make-up; layanan kecantikan wajah dan tubuh; layanan klinik medis
keliling; layanan konsultasi di bidang kesehatan; layanan konsultasi rias online; layanan konsultasi rias yang disediakan
secara online atau langsung; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengendalian berat badan; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan penurunan berat badan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan rambut; layanan manikur dan
pedikur; layanan mengepang rambut; layanan operasi penglihatan laser; layanan pedikur; layanan pemutihan gigi; layanan
penataan rambut dan salon kecantikan; layanan pengencangan kulit laser; layanan pengeriting rambut; layanan perawatan
bedah; layanan perawatan bungkus tubuh pelangsing; layanan perawatan ekstensi bulu mata; layanan perawatan ekstensi
rambut; layanan perawatan gigi keliling; layanan perawatan kecantikan disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan
kesehatan dan kecantikan; layanan perawatan kesehatan dan kecantikan yang disediakan oleh sauna, salon kecantikan,
sanatorium, salon tata rambut dan panti pijat; layanan perawatan kosmetik; layanan perawatan kosmetik untuk tubuh; layanan
perawatan kosmetik untuk tubuh, wajah dan rambut; layanan perawatan kuku; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik
dan rumah sakit; layanan perawatan medis yang disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan rambut; layanan
pewarnaan rambut; layanan salon kecantikan; layanan salon kecantikan untuk manusia; layanan salon kuku; layanan salon
perawatan kulit; layanan salon rambut; layanan salon rambut untuk anak-anak; layanan salon rambut untuk anggota layanan
militer; layanan salon rambut untuk pria; layanan salon rambut untuk wanita; layanan salon tanning; layanan sauna; layanan
sedot lemak; layanan solarium; layanan spa; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa yang
menggabungkan layanan pijat, perawatan wajah dan tubuh, dan layanan perawatan tubuh kosmetik; layanan tato kosmetik;
layanan tusuk gigi kosmetik; manikur; memberikan informasi di bidang penataan rambut; memberikan informasi tentang
kecantikan; memberikan informasi tentang suplemen makanan dan nutrisi; memberikan informasi terkait layanan penataan
rambut dan salon kecantikan; memberikan informasi terkait layanan salon kecantikan; memberikan informasi yang berkaitan
dengan penyewaan mesin dan peralatan untuk digunakan di salon kecantikan atau toko tukang cukur; memberikan informasi
yang berkaitan dengan pijatan; memotong rambut; pemicu titik pijat; pemijatan; penataan rambut; penyediaan informasi secara
on-line dalam bidang perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; penyediaan layanan sauna, salon kecantikan, penataan
rambut dan pijat; penyewaan mesin dan peralatan untuk digunakan di salon kecantikan atau toko tukang cukur; penyewaan
peralatan medis dan perawatan kesehatan; penyewaan peralatan perawatan kulit; perawatan Rambut; perawatan kesehatan

740

Halaman 85 dari 1262

dan kecantikan; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia; perawatan medis, higienis, dan kecantikan; pijat
kehamilan; pijat refleksi; pijat terapi; pijat tradisional Cina; saran yang berkaitan dengan alergi; sauna, pemandian, layanan
pijat dan terapi; tata rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032531
: 10/05/2021 07:57:30
:
: HANGZHOU INSHOT TECH CO.,LTD.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rm. 2002, 20/F Huaxing Century Bldg., No. 317, Wantang Rd., Xihu Dist.,
Hangzhou, Zhejiang, China
: Evangeline Lumbantoruan S.Sos., S.H., M.H.
: Jalan Labu 2 Blok D 2 Sektor 1-6 Bumi Serpong Damai

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah & Putih
: 9
: ===aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi ponsel pintar, dapat diunduh; pemutar video digital; perangkat
lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat lunak komputer untuk membuat dan mengedit musik dan suara;
perangkat lunak komputer untuk mengendalikan operasi perangkat audio dan video; perangkat lunak komputer untuk ponsel;
perangkat lunak pengeditan video; perangkat lunak untuk smartphone; perekam video digital===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032532
: 10/05/2021 08:27:25
:
: SITI MAHMUDAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dsn. Patilaler, RT/RW 002/006, Ds. Deyeng, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri,
Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64176
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BJRS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Coklat
: 30
: ===Makanan berbahan dasar tepung; kue basah; kue, biskuit, kue kering===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032533
: 10/05/2021 08:32:53
:
: Elala Group Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 2810, No. 77, Changjiang Road, Economic and Technological Development
Zone, Yantai, Shandong,China.
: Evangeline Lumbantoruan S.Sos., S.H., M.H.
: Jalan Labu 2 Blok D 2 Sektor 1-6 Bumi Serpong Damai

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: elala
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 25
: ===Syal; Topi sebagai tutup kepala; girdle; kaos kaki panjang; masker tidur; pakaian; pakaian untuk anak-anak; sarung tangan
[pakaian]; sepatu; topi mandi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021032534
: 10/05/2021 08:34:18
:

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: NOVI TJIPTANINGTYAS WATIRU

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Mediunan RT.001 RW.005 Desa Ngampel Kec. Papar Kab. Kediri, Kabupaten
Kediri, Jawa Timur, 64153
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GHONI MUESTHI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, Putih, Hitam, Merah, Kuning, Biru, Oranye
: 30
: ===Makanan yang mengandung tepung; kue basah; kue, biskuit, kue kering; produk makanan yang mengandung terutama
tepung; sambel pecel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021032545
: 10/05/2021 09:13:44
:
: MOHAMMAD KHOIRUL ANWAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Ngolakan RT.022 RW.006 Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri,
Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64151
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Dapoer Ndeso
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Hitam, Putih
: 43
: ===Penyediaan katering; jasa katering; katering makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032546
: 10/05/2021 09:19:43
:
: MOHAMMAD SHOHIB HASAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Sempu RT.006 RW.002 Desa Sempu Kec. Ngancar Kab. Kediri, Kabupaten
Kediri, Jawa Timur, 64291
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ayo Dolan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 25
: ===Kaos t-shirt; kaos; kaos oblong; pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021032547
: 10/05/2021 09:22:15
:
: Quanzhou Taiwanese Investment Zone Sanjingchuan Trading Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 1003, Group 3, Jinfeng Vil. Dongyuan Tn., Taiwanese Investment Zone
Quanzhou, Fujian China
: Evangeline Lumbantoruan S.Sos., S.H., M.H.
: Jalan Labu 2 Blok D 2 Sektor 1-6 Bumi Serpong Damai

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata
: STQ

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 25
: ===Baju Hangat; Topi sebagai tutup kepala; celemek [pakaian]; kaos kaki panjang; kaus olahraga; pakaian; sarung tangan
[pakaian]; sepatu; sepatu bot *; sepatu olahraga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032548
: 10/05/2021 09:22:18
:
: LPPM-Universitas Negeri Surabaya

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Rektorat Kantor LPPM Lantai 6, Kampus Universitas Negeri Surabaya,
Lidah Wetan 60213, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60213
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Nano Platinum + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih Silver keabu-abuan
: 3, 11, 29, 30
: ===sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak
sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi===
===Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan
instalasi kesehatan===
===Sari-sari daging; Susu dan produk susu; buah-buahan dan sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan,
dikeringkan dan dimasak; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; jeli, selai, saus buah-buahan; minyak dan lemak yang
dapat dikonsumsi===
===Bubuk untuk membuat roti; Es Konsumsi; Hasil produksi Madu; Produk kue dan kembang gula; Roti, kue pastry dan gulagula; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; cuka; es; garam, mustard; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka,
sagu, bahan pengganti kopi; madu mentah [pemanis alami]; madu, madu sirup; rempah-rempah; rempah-rempah bubuk;
saos===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032549
: 10/05/2021 09:22:46
:
: SEPTA FREDYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Prapatan RT.001 RW.001 Desa Asmorobangun Kec. Puncu Kab. Kediri,
Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64292
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Polos Prapatan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 25
: ===Kaos t-shirt; kaos; kaos oblong; pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021032550
: 10/05/2021 09:23:14
:
: RINA WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Imam Bonjol Gg. Tanjung Sari No. 3, Pontianak, Kalimantan Barat 78124,
Kalimantan Barat
: George Widjojo S.H.
: Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: HAGGIE & Logo

540 Etiket

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 24
: ===Alas Kasur yaitu selimut; Alas penutup kasur; Alas tempat tidur; Kain untuk kasur; Sarung bantal; Selimut afghan; Selimut
dan penutup kasur; Selimut tempat tidur; Seprei tempat tidur, khususnya kain petiduran (sprei sarung bantal, selimut); Tirai
bawah kasur; bed cover; penutup kasur tahan air; penutup kasur tahan air dan penyerap; penutup tempat tidur; sarung bantal;
selimut [tempat tidur]; selimut dari tekstil; selimut futon; selimut futon kertas [pas atau tidak terpasang]; selimut lampin; selimut
penutup; selimut piknik; selimut printer dari tekstil; selimut selimut futon; selimut tebal isi kapas; selimut tempat tidur; selimut
tempat tidur terbuat dari katun; selimut tempat tidur terbuat dari wol; selimut tempat tidur yang terbuat dari serat buatan;
selimut tidur; selimut untuk hewan peliharaan rumah tangga; selimut untuk penggunaan di luar ruangan; selimut wol; seprei
kertas; set sprei; spanduk plastik; sprei; sprei bayi; sprei kertas; sprei terbuat dari bahan tekstil non-woven===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032551
: 10/05/2021 09:25:53
:
: LILIK RAHAYU NINGSIH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Doko RT. 010 RW. 002 Desa Doko, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64182
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WAPEGA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Hijau, Kuning, Oranye
: 29
: ===Keripik buah-buahan; keripik ikan; keripik pare; keripik sayuran; keripik usus===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032552
: 10/05/2021 09:28:42
:
: Elvina Rosaline

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl Danau Medara No 08 Lippo Karawaci, Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: woola
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: tulisan berwarna hitam
: 3
: ===Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Masker perawatan
[tangan]; Perawatan anti-penuaan; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik dan perawatan kulit;
Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk perawatan kecantikan; Produk
perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk
penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih kulit dan
badan; Produk perawatan rambut; Sabun Mandi; Sabun untuk muka; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan
perawatan pribadi; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab)
rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat;
Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Susu untuk perawatan kulit; Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu,
sediaan perawatan kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; astringen
untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk
keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel-gel perawatan kulit; glitter
dekoratif untuk keperluan kosmetik; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik perawatan kulit; kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat;
krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim perawatan rambut; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik;
lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan
rambut; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan
tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah,
tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker pembersih
untuk tubuh; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah
memurnikan arang; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak-minyak perawatan kulit; perawatan kulit dalam bentuk

540 Etiket

540 Etiket
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semprotan; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; produk dan sediaan untuk rambut dan
perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk perawatan
rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk
perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan untuk melindungi rambut; produk untuk perawatan kulit
berbentuk cairan; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun cair; sabun krim tubuh; sabun mandi cair;
sabun wangi; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan
bibir tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat
penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yang
menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan
sampo; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan
perawatan tubuh tanpa obat; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perawatan
bulu mata; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; susu almond untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan
kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032553
: 10/05/2021 09:30:14
:
: WAHYU PRASETYO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Jomblang RT.001 RW.001 Desa Asmorobangun Kec. Puncu Kab. Kediri,
Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64292
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ruang Rindu
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 16
: ===souvenir untuk program acara===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032554
: 10/05/2021 09:35:06
:
: LISA YUNI MAYANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jeruk 03, RT/RW 003/006, Ds. Purwoasri, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri, Kabupaten
Kediri, Jawa Timur, 64154
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YUNARZAT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Coklat, Kuning, Hijau
: 30
: ===minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032555
: 10/05/2021 09:39:01
:
: MOH. MIFTAKUR ROHMAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Kraton RT.001 RW. 006 Desa Kraton Kec. Mojo Kab. Kediri, Kabupaten
Kediri, Jawa Timur, 64162
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KARO - KARO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Putih, Hijau Muda, Hijau Tua, Hitam
: 29

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Keripik talas; keripik pisang; keripik singkong; keripik usus===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032556
: 10/05/2021 09:43:01
:
: IKA SOPHIAWATI

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Bangsongan RT. 004 RW. 001 Desa Bangsongan, Kabupaten Kediri, Jawa
Timur, 64183
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: RA WALEH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning
: 29
: ===keripik sayuran; keripik tempe===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021032557
: 10/05/2021 09:45:31
:
: Nurhayati

540 Etiket

540 Etiket

: Kp. Cimoboran No. 79, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Sukawening, Kecamatan
Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16680., Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
16680
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Sempurnakan Cantik Sehatmu
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 3
:
===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau
kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan pengawet kulit (pengkilat);
Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion,
gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung
obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse),
penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Balsem kecantikan; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang kosmetik
yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku,
cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan
pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih untuk
keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk;
Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bibit parfum; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pencuci wajah; Cairan untuk rambut
(kosmetik); Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat
(kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kulit; Gel
untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel, minyak, krim, losion, dan
semprotan pembersih; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit
(kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling wajah; Hyaluronic serum; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan
kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Korektor warna bibir; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion
kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik menggunakan bahan
alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan
kulit dan rambut; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk
menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif
(kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat;
Krim dan minyak untuk berjemur; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit
kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk
bayi; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim
pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk
digunakan dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim
untuk mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit;
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Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk
digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu
dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Larutan
pembersih muka; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak
mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Linen untuk
menghilangkan minyak wajah; Lip tint (pewarna bibir); Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi
untuk wajah; Losion dan serum; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion
pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah;
Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion
flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Make up remover krim; Maker
wajah (Kosmetik); Malam untuk kulit; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker kecantikan untuk tangan; Masker pelembab
kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk
kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan
kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan
mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak untuk mandi berendam untuk
keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel,
dan semprotan kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum
laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab kulit
sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih kulit
non medis; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pemerah bibir; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi
dalam bentuk bedak; Pengawet kulit (poles); Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; Penyeka sekali pakai yang
diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Perangkat dan set hadiah
yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Perawatan anti-penuaan; Perona Pipi; Pewangi badan
(kosmetik); Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa
obat; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk
perawatan kulit; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan;
Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah,
mata, dan bibir; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk perawatan kulit, yaitu
serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih kulit dan badan; Produkproduk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah,
alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku,
penghapus cat kuku; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun cair wajah; Sabun kosmetik;
Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun untuk muka; Scrub bibir; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub
wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan
dasar untuk tata rias wajah; Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan
kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner &
astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan antikeringat.; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik
untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi,
yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah;
Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit;
Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim,
lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit,
yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan tabir
surya kosmetik; Sediaan tata rias wajah; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung
obat); Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk perawatan kulit bayi;
Sediaan wajah; Sediaan-sediaan antibakteri untuk membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan
rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan kulit nonmedis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit,
gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Sediaan-sediaan pewarna bibir;
Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata
(kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum
jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik);
Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Strip
perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Susu untuk perawatan kulit; Tanah liat (kosmetik); Tisu penyerap untuk wajah; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner
Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan
pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin C serum; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu
pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan
kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; air parfum; amber [parfum];
ambergris [parfum]; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat;
astringen untuk keperluan kosmetik; bahan parfum dan perasa/aroma; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan-bahan
untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan
untuk rias modifikasi simulasi tubuh; balm dan krim setelah bercukur; balsem bibir tanpa obat; balsem selain untuk keperluan
medis yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult dan bibir; bantalan kapas untuk keperluan
kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; bedak;
bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang
lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak
talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik;
bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body
butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bronzer kulit;
bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan
tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh
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untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi;
busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran
penggosok wajah; cat wajah; colognes, parfum dan kosmetik; concealer wajah; cotton buds untuk keperluan kosmetik; cuci
masker; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); dasar bedak untuk kulit;
dasar untuk parfum bunga; eau de parfum; eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum;
emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan
kosmetik; emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan
lotion untuk perawatan kulit; esens perawatan kulit non-medis; esens untuk kulit; esens wajah; garam mandi untuk keperluan
kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel kosmetik; gel kulit untuk mempercepat, meningkatkan
atau memperpanjang tan; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi, krim dan minyak; gel pelembab [kosmetik]; gel
pelembab kulit [kosmetik]; gel penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat untuk
melembabkan kulit; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak
mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel-gel perawatan kulit; ginseng
mengklarifikasi masker wajah pemolesan; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk
digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrator kulit; highlighter (kosmetik); jel dan krim untuk mandi shower; kain atau tisu
diresapi dengan pembersih kulit; kain diresapi dengan pembersih kulit; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan,
penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas kecantikan; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim
pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk
menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi,
perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada
pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk
binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion
tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk
mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kondisioner bibir; kondisioner kulit;
kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik
dalam bentuk lotion; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik
dan make-up; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik fungsional adalah krim antikerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit;
kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik tidak mengandung obat,
perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata,
bibir dan kuku; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kulit kepala;
kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim,
susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit;
kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa
obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik, yaitu alas bedak,
concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye
shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik,
yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim; krim after-shave (non-obat); krim
after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim antiiritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim antipenuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim
bayi yang tidak mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk
keperluan kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan
tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar
matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim
exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara;
krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah
dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan
lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku; krim kuku untuk
keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit
untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim
mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim
matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk
menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik;
krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus
rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih nonobat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pencukur;
krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan
kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri;
krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim
perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim
rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu; krim sepatu dan boot; krim setelah
dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim
tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim
tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat
untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi;
krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari
kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik);
krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan
tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim,
losion dan gel penyamakan; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; krim, minyak,

Halaman 93 dari 1262

lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kulit mengklarifikasi;
kulit quillaia untuk dicuci; lilin bahan kulit; lilin untuk keperluan kecantikan; linen untuk penggunaan kosmetik; losion untuk
kulit; losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit;
losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion kosmetik; losion pelembab stimulasi
non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion susu matahari kosmetik; losion susu
untuk keperluan kosmetik; losion tubuh dan wajah; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah
untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu,
dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab
anti-penuaan; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan
bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit
pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pembersih
kulit; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion
perawatan kulit kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tahan usia
untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit
untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik;
lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik;
make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up
mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up untuk wajah dan tubuh; manik-manik mandi
untuk keperluan kosmetik; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker
kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk
membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab
kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk
kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit
[kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata; masker mata
gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih mineral;
masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker
penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian
mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat
yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker
wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik;
membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit;
mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat
kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; minyak
wajah; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit;
minyak-minyak perawatan kulit; mousse perawatan kulit; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil
baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; paket kecantikan (beauty pack)
untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket
masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; paket wajah; palet
pengkilap bibir; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam
bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan
aftershaves; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta
wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan pelembut
kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik;
pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak
mengandung obat; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari untuk bibir;
pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari
untuk wajah tidak mengandung obat; pembentuk garis bibir; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih
berbentuk krim; pembersih kulit; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih
wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk
keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemerah susu krim; pemoles bibir;
pemolesan pemerah pipi; pencerah kulit; pencuci muka; pencuci wajah berbentuk bubuk; penetral bibir; pengawet untuk kulit
[poles]; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah
tidak mengandung obat; pengkilap bibir; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; penyegar kulit; penyeka kapas untuk
keperluan kosmetik; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk
keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk
keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona pipi; perona pipi
dalam bentuk krim (Cream blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing
preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); petroleum jelly untuk
keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles untuk
kulit; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan
kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan
untuk merawat tubuh dan kulit; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk
kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik);
produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit yang
tidak mengandung obat; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan
tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; racun
lebah untuk keperluan kosmetik; rias wajah; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun
cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun non-obat untuk wajah; sabun
pengelupasan untuk wajah; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk kulit; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang
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tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi,
losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi,
busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah
pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sachet parfum; salep kulit
pelembab [kosmetik]; salep tanpa obat untuk melembabkan kulit; salep tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan kulit
terbakar; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub krim tubuh; scrub
pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh;
scrub wajah; sediaan dalam bentuk emulsi untuk merawat kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan dan bahan non-obat
untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan];
sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan fumigasi
[parfum]; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk
penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung
obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan
kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan
kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik
untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk
pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit;
sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut
dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat;
sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah
dan tubuh; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit;
sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan dan pemolesan
kulit; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan
perawatan kecantikan; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pemolesan untuk bahan kulit; sediaan pemutih kulit; sediaan
pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutihan kulit; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan bibir; sediaan
perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan
kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan
perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik);
sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan kulit, bukan
untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu
pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan rambut tanpa
obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat;
sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit,
rambut dan kulit kepala; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan
kosmetik; sediaan untuk membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan untuk
membersihkan, merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara
dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan
tubuh dan kecantikan; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan untuk
simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca
operasi bekas luka pada kulit; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi,
mengencangkan dan merawat kulit; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah
bercukur; sediaan-sediaan eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi;
sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh;
sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak
sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan yang tidak
mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semir
sepatu dan krim; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum antipenuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat;
serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan
rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk
wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang mengandung ekstrak batu permata; strip wajah untuk
menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; susu pelembab
untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu wajah dan lotion; susu wajah
dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tambalan
kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik
terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tato yang
dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; texturizers kulit; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah
tidak mengandung obat; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan sediaan
perawatan kulit; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang
sudah direndam sebelumnya; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; tisu yang
diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi
atau losion kosmetik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah
kosmetik; topeng kulit kepala; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; warna pipi; wewangian, minyak atsiri, kosmetik
tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa,
selain parfum untuk penggunaan pribadi===
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740

Nama Pemohon

: Nurhayati

Alamat Pemohon

: Kp. Cimoboran No. 79, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Sukawening, Kecamatan
Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16680., Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
16680
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Naturally Healthy Glowing Skin
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau
kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan pengawet kulit (pengkilat);
Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion,
gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung
obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse),
penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Balsem kecantikan; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang kosmetik
yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku,
cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan
pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih untuk
keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk;
Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bibit parfum; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pencuci wajah; Cairan untuk rambut
(kosmetik); Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat
(kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kulit; Gel
untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel, minyak, krim, losion, dan
semprotan pembersih; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit
(kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling wajah; Hyaluronic serum; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan
kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Korektor warna bibir; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion
kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik menggunakan bahan
alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan
kulit dan rambut; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk
menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif
(kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat;
Krim dan minyak untuk berjemur; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit
kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk
bayi; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim
pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk
digunakan dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim
untuk mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit;
Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk
digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu
dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Larutan
pembersih muka; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak
mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Linen untuk
menghilangkan minyak wajah; Lip tint (pewarna bibir); Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi
untuk wajah; Losion dan serum; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion
pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah;
Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion
flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Make up remover krim; Maker
wajah (Kosmetik); Malam untuk kulit; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker kecantikan untuk tangan; Masker pelembab
kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk
kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan
kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan
mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak untuk mandi berendam untuk
keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel,
dan semprotan kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum
laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab kulit
sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih kulit
non medis; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pemerah bibir; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi
dalam bentuk bedak; Pengawet kulit (poles); Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; Penyeka sekali pakai yang
diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Perangkat dan set hadiah
yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Perawatan anti-penuaan; Perona Pipi; Pewangi badan
(kosmetik); Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa
obat; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk
perawatan kulit; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan;
Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah,
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mata, dan bibir; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk perawatan kulit, yaitu
serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih kulit dan badan; Produkproduk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah,
alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku,
penghapus cat kuku; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun cair wajah; Sabun kosmetik;
Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun untuk muka; Scrub bibir; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub
wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan
dasar untuk tata rias wajah; Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan
kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner &
astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan antikeringat.; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik
untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi,
yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah;
Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit;
Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim,
lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit,
yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan tabir
surya kosmetik; Sediaan tata rias wajah; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung
obat); Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk perawatan kulit bayi;
Sediaan wajah; Sediaan-sediaan antibakteri untuk membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan
rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan kulit nonmedis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit,
gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Sediaan-sediaan pewarna bibir;
Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata
(kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum
jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik);
Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Strip
perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Susu untuk perawatan kulit; Tanah liat (kosmetik); Tisu penyerap untuk wajah; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner
Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan
pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin C serum; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu
pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan
kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; air parfum; amber [parfum];
ambergris [parfum]; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat;
astringen untuk keperluan kosmetik; bahan parfum dan perasa/aroma; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan-bahan
untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan
untuk rias modifikasi simulasi tubuh; balm dan krim setelah bercukur; balsem bibir tanpa obat; balsem selain untuk keperluan
medis yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult dan bibir; bantalan kapas untuk keperluan
kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; bedak;
bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang
lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak
talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik;
bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body
butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bronzer kulit;
bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan
tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk
wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa pembersih kulit; busa pembersih
tubuh dan wajah; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cat wajah; colognes, parfum
dan kosmetik; concealer wajah; cotton buds untuk keperluan kosmetik; cuci masker; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik);
dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar untuk parfum bunga; eau de parfum;
eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan
kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; emulsi wajah
untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; esens
perawatan kulit non-medis; esens untuk kulit; esens wajah; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak
kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel kosmetik; gel kulit untuk mempercepat, meningkatkan atau memperpanjang tan; gel
lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi, krim dan minyak; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel
penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit; gel tubuh dan
wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah [kosmetik];
gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel-gel perawatan kulit; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; handuk,
kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrator kulit;
highlighter (kosmetik); jel dan krim untuk mandi shower; kain atau tisu diresapi dengan pembersih kulit; kain diresapi dengan
pembersih kulit; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas
kecantikan; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah
dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk
penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah,
penyamar noda pada wajah; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan
deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai,
pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair
untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok
pewangi toilet dan pembersih toilet; kondisioner bibir; kondisioner kulit; kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit;
kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dan alat rias/pembersih
badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan pembersih badan
yang tidak mengandung obat; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit
anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit;
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kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik tidak mengandung obat,
perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata,
bibir dan kuku; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kulit kepala;
kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim,
susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit;
kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa
obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik, yaitu alas bedak,
concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye
shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik,
yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim; krim after-shave (non-obat); krim
after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim antiiritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim antipenuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim
bayi yang tidak mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk
keperluan kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan
tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar
matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim
exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara;
krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah
dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan
lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku; krim kuku untuk
keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit
untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim
mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim
matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk
menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik;
krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus
rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih nonobat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pencukur;
krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan
kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri;
krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim
perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim
rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu; krim sepatu dan boot; krim setelah
dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim
tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim
tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat
untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi;
krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari
kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik);
krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan
tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim,
losion dan gel penyamakan; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; krim, minyak,
lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kulit mengklarifikasi;
kulit quillaia untuk dicuci; lilin bahan kulit; lilin untuk keperluan kecantikan; linen untuk penggunaan kosmetik; losion untuk
kulit; losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit;
losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion kosmetik; losion pelembab stimulasi
non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion susu matahari kosmetik; losion susu
untuk keperluan kosmetik; losion tubuh dan wajah; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah
untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu,
dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab
anti-penuaan; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan
bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit
pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pembersih
kulit; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion
perawatan kulit kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tahan usia
untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit
untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik;
lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik;
make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up
mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up untuk wajah dan tubuh; manik-manik mandi
untuk keperluan kosmetik; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker
kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk
membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab
kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk
kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit
[kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata; masker mata
gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih mineral;
masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker
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penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian
mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat
yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker
wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik;
membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit;
mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat
kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; minyak
wajah; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit;
minyak-minyak perawatan kulit; mousse perawatan kulit; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil
baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; paket kecantikan (beauty pack)
untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket
masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; paket wajah; palet
pengkilap bibir; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam
bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan
aftershaves; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta
wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan pelembut
kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik;
pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak
mengandung obat; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari untuk bibir;
pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari
untuk wajah tidak mengandung obat; pembentuk garis bibir; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih
berbentuk krim; pembersih kulit; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih
wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk
keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemerah susu krim; pemoles bibir;
pemolesan pemerah pipi; pencerah kulit; pencuci muka; pencuci wajah berbentuk bubuk; penetral bibir; pengawet untuk kulit
[poles]; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah
tidak mengandung obat; pengkilap bibir; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; penyegar kulit; penyeka kapas untuk
keperluan kosmetik; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk
keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk
keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona pipi; perona pipi
dalam bentuk krim (Cream blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing
preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); petroleum jelly untuk
keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles untuk
kulit; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan
kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan
untuk merawat tubuh dan kulit; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk
kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik);
produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit yang
tidak mengandung obat; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan
tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; racun
lebah untuk keperluan kosmetik; rias wajah; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun
cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun non-obat untuk wajah; sabun
pengelupasan untuk wajah; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk kulit; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang
tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi,
losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi,
busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah
pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sachet parfum; salep kulit
pelembab [kosmetik]; salep tanpa obat untuk melembabkan kulit; salep tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan kulit
terbakar; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub krim tubuh; scrub
pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh;
scrub wajah; sediaan dalam bentuk emulsi untuk merawat kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan dan bahan non-obat
untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan];
sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan fumigasi
[parfum]; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk
penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung
obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan
kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan
kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik
untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk
pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit;
sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut
dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat;
sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah
dan tubuh; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit;
sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan dan pemolesan
kulit; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan
perawatan kecantikan; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pemolesan untuk bahan kulit; sediaan pemutih kulit; sediaan
pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutihan kulit; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan bibir; sediaan
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perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan
kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan
perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik);
sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan kulit, bukan
untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu
pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan rambut tanpa
obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat;
sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit,
rambut dan kulit kepala; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan
kosmetik; sediaan untuk membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan untuk
membersihkan, merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara
dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan
tubuh dan kecantikan; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan untuk
simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca
operasi bekas luka pada kulit; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi,
mengencangkan dan merawat kulit; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah
bercukur; sediaan-sediaan eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi;
sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh;
sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak
sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan yang tidak
mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semir
sepatu dan krim; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum antipenuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat;
serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan
rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk
wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang mengandung ekstrak batu permata; strip wajah untuk
menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; susu pelembab
untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu wajah dan lotion; susu wajah
dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tambalan
kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik
terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tato yang
dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; texturizers kulit; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah
tidak mengandung obat; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan sediaan
perawatan kulit; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang
sudah direndam sebelumnya; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; tisu yang
diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi
atau losion kosmetik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah
kosmetik; topeng kulit kepala; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; warna pipi; wewangian, minyak atsiri, kosmetik
tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa,
selain parfum untuk penggunaan pribadi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021032559
: 10/05/2021 09:47:01
:
: Nurhayati

540 Etiket

: Kp. Cimoboran No. 79, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Sukawening, Kecamatan
Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16680., Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
16680
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Halal Natural Healthy Skincare Naturally Healthy Glowing Skin
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau
kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan pengawet kulit (pengkilat);
Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion,
gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung
obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse),
penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Balsem kecantikan; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang kosmetik
yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku,
cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan
pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih untuk
keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk;
Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bibit parfum; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pencuci wajah; Cairan untuk rambut
(kosmetik); Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat
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(kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kulit; Gel
untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel, minyak, krim, losion, dan
semprotan pembersih; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit
(kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling wajah; Hyaluronic serum; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan
kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Korektor warna bibir; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion
kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik menggunakan bahan
alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan
kulit dan rambut; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk
menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif
(kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat;
Krim dan minyak untuk berjemur; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit
kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk
bayi; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim
pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk
digunakan dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim
untuk mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit;
Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk
digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu
dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Larutan
pembersih muka; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak
mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Linen untuk
menghilangkan minyak wajah; Lip tint (pewarna bibir); Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi
untuk wajah; Losion dan serum; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion
pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah;
Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion
flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Make up remover krim; Maker
wajah (Kosmetik); Malam untuk kulit; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker kecantikan untuk tangan; Masker pelembab
kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk
kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan
kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan
mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak untuk mandi berendam untuk
keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel,
dan semprotan kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum
laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab kulit
sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih kulit
non medis; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pemerah bibir; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi
dalam bentuk bedak; Pengawet kulit (poles); Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; Penyeka sekali pakai yang
diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Perangkat dan set hadiah
yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Perawatan anti-penuaan; Perona Pipi; Pewangi badan
(kosmetik); Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa
obat; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk
perawatan kulit; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan;
Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah,
mata, dan bibir; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk perawatan kulit, yaitu
serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih kulit dan badan; Produkproduk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah,
alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku,
penghapus cat kuku; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun cair wajah; Sabun kosmetik;
Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun untuk muka; Scrub bibir; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub
wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan
dasar untuk tata rias wajah; Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan
kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner &
astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan antikeringat.; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik
untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi,
yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah;
Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit;
Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim,
lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit,
yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan tabir
surya kosmetik; Sediaan tata rias wajah; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung
obat); Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk perawatan kulit bayi;
Sediaan wajah; Sediaan-sediaan antibakteri untuk membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan
rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan kulit nonmedis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit,
gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Sediaan-sediaan pewarna bibir;
Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata
(kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum
jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik);
Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Strip
perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk
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keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tanah liat (kosmetik); Tisu penyerap untuk wajah; Toner (cairan penyegar
wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin C serum; Zat
pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; Zat tambahan untuk
perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis
kondisi kulit; air parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum]; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astrigen
untuk wajah tidak mengandung obat; astringen untuk keperluan kosmetik; bahan parfum dan perasa/aroma; bahan pemoles
untuk pengawetan kulit; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan
untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; balm dan krim setelah bercukur; balsem bibir tanpa
obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult dan
bibir; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik];
basma untuk keperluan kosmetik; bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap
(Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem; bedak mandi; bedak
rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh;
bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah
kosmetik; bedak wajah longgar; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk
keperluan kosmetik; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk kosmetik, krim
dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi;
busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran
penggosok wajah; cat wajah; colognes, parfum dan kosmetik; concealer wajah; cotton buds untuk keperluan kosmetik; cuci
masker; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); dasar bedak untuk kulit;
dasar untuk parfum bunga; eau de parfum; eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum;
emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan
kosmetik; emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan
lotion untuk perawatan kulit; esens perawatan kulit non-medis; esens untuk kulit; esens wajah; garam mandi untuk keperluan
kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel kosmetik; gel kulit untuk mempercepat, meningkatkan
atau memperpanjang tan; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi, krim dan minyak; gel pelembab [kosmetik]; gel
pelembab kulit [kosmetik]; gel penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat untuk
melembabkan kulit; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak
mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel-gel perawatan kulit; ginseng
mengklarifikasi masker wajah pemolesan; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk
digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrator kulit; highlighter (kosmetik); jel dan krim untuk mandi shower; kain atau tisu
diresapi dengan pembersih kulit; kain diresapi dengan pembersih kulit; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan,
penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas kecantikan; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim
pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk
menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi,
perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada
pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk
binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion
tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk
mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kondisioner bibir; kondisioner kulit;
kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik
dalam bentuk lotion; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik
dan make-up; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik fungsional adalah krim antikerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit;
kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik tidak mengandung obat,
perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata,
bibir dan kuku; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kulit kepala;
kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim,
susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit;
kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa
obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik, yaitu alas bedak,
concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye
shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik,
yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim; krim after-shave (non-obat); krim
after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim antiiritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim antipenuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim
bayi yang tidak mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk
keperluan kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan
tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar
matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim
exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara;
krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah
dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan
lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku; krim kuku untuk
keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit
untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim
mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim
matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk
menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik;
krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus
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rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih nonobat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pencukur;
krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan
kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri;
krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim
perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim
rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu; krim sepatu dan boot; krim setelah
dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim
tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim
tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat
untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi;
krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari
kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik);
krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan
tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim,
losion dan gel penyamakan; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; krim, minyak,
lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kulit mengklarifikasi;
kulit quillaia untuk dicuci; lilin bahan kulit; lilin untuk keperluan kecantikan; linen untuk penggunaan kosmetik; losion untuk
kulit; losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit;
losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion kosmetik; losion pelembab stimulasi
non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion susu matahari kosmetik; losion susu
untuk keperluan kosmetik; losion tubuh dan wajah; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah
untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu,
dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab
anti-penuaan; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan
bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit
pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pembersih
kulit; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion
perawatan kulit kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tahan usia
untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit
untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik;
lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik;
make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up
mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up untuk wajah dan tubuh; manik-manik mandi
untuk keperluan kosmetik; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker
kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk
membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab
kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk
kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit
[kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata; masker mata
gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih mineral;
masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker
penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian
mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat
yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker
wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik;
membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit;
mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat
kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; minyak
wajah; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit;
minyak-minyak perawatan kulit; mousse perawatan kulit; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil
baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; paket kecantikan (beauty pack)
untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket
masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; paket wajah; palet
pengkilap bibir; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam
bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan
aftershaves; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta
wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan pelembut
kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik;
pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak
mengandung obat; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari untuk bibir;
pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari
untuk wajah tidak mengandung obat; pembentuk garis bibir; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih
berbentuk krim; pembersih kulit; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih
wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk
keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemerah susu krim; pemoles bibir;
pemolesan pemerah pipi; pencerah kulit; pencuci muka; pencuci wajah berbentuk bubuk; penetral bibir; pengawet untuk kulit
[poles]; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah
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tidak mengandung obat; pengkilap bibir; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; penyegar kulit; penyeka kapas untuk
keperluan kosmetik; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk
keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk
keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona pipi; perona pipi
dalam bentuk krim (Cream blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing
preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); petroleum jelly untuk
keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles untuk
kulit; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan
kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan
untuk merawat tubuh dan kulit; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk
kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik);
produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit yang
tidak mengandung obat; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan
tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; racun
lebah untuk keperluan kosmetik; rias wajah; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun
cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun non-obat untuk wajah; sabun
pengelupasan untuk wajah; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk kulit; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang
tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi,
losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi,
busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah
pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sachet parfum; salep kulit
pelembab [kosmetik]; salep tanpa obat untuk melembabkan kulit; salep tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan kulit
terbakar; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub krim tubuh; scrub
pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh;
scrub wajah; sediaan dalam bentuk emulsi untuk merawat kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan dan bahan non-obat
untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan];
sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan fumigasi
[parfum]; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk
penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung
obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan
kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan
kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik
untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk
pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit;
sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut
dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat;
sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah
dan tubuh; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit;
sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan dan pemolesan
kulit; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan
perawatan kecantikan; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pemolesan untuk bahan kulit; sediaan pemutih kulit; sediaan
pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutihan kulit; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan bibir; sediaan
perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan
kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan
perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik);
sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan kulit, bukan
untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu
pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan rambut tanpa
obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat;
sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit,
rambut dan kulit kepala; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan
kosmetik; sediaan untuk membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan untuk
membersihkan, merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara
dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan
tubuh dan kecantikan; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan untuk
simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca
operasi bekas luka pada kulit; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi,
mengencangkan dan merawat kulit; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah
bercukur; sediaan-sediaan eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi;
sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh;
sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak
sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan yang tidak
mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semir
sepatu dan krim; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum antipenuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat;
serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan
rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk
wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang mengandung ekstrak batu permata; strip wajah untuk
menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; susu pelembab
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untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu wajah dan lotion; susu wajah
dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tambalan
kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik
terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tato yang
dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; texturizers kulit; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah
tidak mengandung obat; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan sediaan
perawatan kulit; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang
sudah direndam sebelumnya; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; tisu yang
diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi
atau losion kosmetik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah
kosmetik; topeng kulit kepala; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; warna pipi; wewangian, minyak atsiri, kosmetik
tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa,
selain parfum untuk penggunaan pribadi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032560
: 10/05/2021 09:48:58
:
: KRISTINA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jeruk No. 7 RT.003 RW.006 Desa Purwoasri Kec. Purwoasri Kab. Kediri,
Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64154
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BUNDA SRI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning, Hijau
: 3
: ===Sabun Cuci Piring; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; wangi-wangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032561
: 10/05/2021 09:52:35
:
: HERNA RIRIN RUMIATI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Tawangrejo RT.001 RW.001 Desa Mukuh Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten
Kediri, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64183
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: REVIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, Biru, Krem, Coklat
: 30
: ===Kerupuk; Makanan yang mengandung tepung; kue nastar; kue, biskuit, kue kering; produk makanan yang mengandung
terutama tepung; sambel pecel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032562
: 10/05/2021 09:53:30
:
: RINA WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Imam Bonjol Gg. Tanjung Sari No. 3, Pontianak, Kalimantan Barat 78124,
Kalimantan Barat
: George Widjojo S.H.
: Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HAGGIE & Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: HITAM DAN PUTIH

740

540 Etiket
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 25
: ===Ampu (Tutup Kepala); Hijab; Ikat Kepala; Meukeutop (Tutup Kepala); Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian
Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian dari
bahan spandek; Pakaian luar; Pakaian luar untuk olahraga; Pashmina; Syal untuk menutup kepala; Topi kupluk; Topi sebagai
tutup kepala; Tudung (Topi); atasan [pakaian]; atasan bayi; atasan olahraga; atasan untuk anak-anak; atasan untuk wanita;
baju bayi; baju olah raga; baju olahraga; baju one-piece; baju tidur; baju untuk orang dewasa; bandana [syal]; bando [pakaian];
bando menjadi pakaian; bodysuits bayi; bodysuits untuk anak-anak; bodysuits untuk orang dewasa; bodysuits untuk wanita;
celana bayi; celana bayi [pakaian]; celana olahraga; celana panjang; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk
bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian];
celana pendek bayi; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; celana untuk anak-anak; gaun bayi; jilbab; kaus;
kaus lengan pendek; kaus olahraga; kepala membungkus [pakaian]; kepala sweatbands; kerudung [pakaian]; manset; overall;
pakaian; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bermain; pakaian jadi; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian luar;
pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk pria;
pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria;
pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria;
pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk
manusia; pakaian, alas kaki, tutup kepala; piyama; piyama bayi; piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa;
piyama untuk pria; puncak topi; puncak untuk orang dewasa; selimut dpt dipakai; setelan celana untuk wanita; shift [pakaian];
sweatbands; syal; syal dan jilbab; syal pashmina; topi; topi kecil; topi pelindung; topi top; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi,
bayi, balita, dan anak-anak; tutup kepala anak-anak; tutup kepala untuk pria===
: DID2021032563
: 10/05/2021 09:54:06
:
: PT. Dua Cermin Menara

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Raya Gapuro No. 4, RT/RW 003/003, Gapuro, Warungasem, Kab. Batang,
Jawa Tengah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah
: Natalia Dwi Lestari S.H.,M.H.
: Kp.Serua RT.003 RW.005, Serua Indah, Ciputat, Kota Tangerang Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ERBE MOWCARE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru dan putih
: 5
: ===Balsem untuk keperluan medis; Cairan pembersih tangan; Cairan pembersih tangan untuk menghilangkan bakteri; Gel
untuk penggunaan sebagai pelumas pribadi; Krim Jerawat; Krim farmasi; Krim obat herbal; Krim orgasme; Minyak Esensial
(essential oils) untuk keperluan pengobatan atau medis; Minyak Esensial (essential oils) untuk mengobati jerawat; Pelumas
pribadi (medis); Penutup kulit berperekat untuk kegunaan medis; Perban higienis; Persiapan dalam bentuk krim, busa, gel,
lotion, dan salep untuk topik penggunaan; Plester dan bahan untuk pembalut; Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung
obat untuk kulit dan bibir; bahan untuk balutan; balsem analgesik; balsem untuk keperluan dokter hewan; balsem untuk
keperluan farmasi; balsem untuk keperluan medis; balsem yang mengandung obat; busa pembersih tangan untuk desinfektan;
gel pembersih tangan untuk desinfektan; gel, krim dan solusi untuk penggunaan dermatologis; kain kasa untuk keperluan
medis; kain kasa untuk pembalut; kit yang terutama terdiri dari gel pembersih dan tisu disinfektan dan termasuk juga masker
sanitasi, sarung tangan plastik dan krim tangan yang digunakan untuk pencegahan kuman; krim analgesik topikal; krim anti
jerawat; krim anti-gatal [antipruritik]; krim antibiotik; krim antibiotik serba guna; krim antijamur untuk keperluan medis; krim bibir
obat; krim herbal untuk keperluan medis; krim hidrokortison; krim homeopati untuk penggunaan topikal; krim jagung dan kulit
mati; krim kaki obat; krim kulit berbasis kortison; krim kulit hidrokortison untuk penggunaan dermatologis; krim kulit obat; krim
obat; krim obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim obat untuk perawatan kulit;
krim obat untuk perlindungan kulit; krim obat, salep dan cairan untuk aplikasi topikal, termasuk untuk menghilangkan nyeri otot
dan/atau sendi, ruam, pemulihan bekas luka dan perawatan luka atau laserasi; krim pelindung kulit untuk penggunaan medis;
krim pelindung obat; krim ruam popok obat; krim tartar untuk keperluan farmasi; krim untuk penggunaan dermatologis; krim
wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim-krim yang mengandung obat; lem bedah; lotion dan krim
obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; minyak almond untuk keperluan farmasi; minyak anti-horsefly; minyak dill untuk
keperluan medis; minyak hati ikan kod; minyak ikan yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak jarak untuk keperluan
medis; minyak kamper untuk keperluan medis; minyak laut yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak pijat obat; obat
pelembab bibir; pelumas pribadi berbasis silikon; pembalut luka; pembersih tangan antiseptik; pembersih wajah mengandung
obat untuk mengobati kondisi dermatologis; perban bedah; perban bedah dan medis; perban cair; perban cair antiseptik;
perban dan pembalut higienis, medis dan bedah untuk perawatan luka; perban mata untuk keperluan medis; perban perekat;
perban perekat untuk luka kulit; perban telinga; perban untuk luka kulit; perban untuk membalut luka; pita perekat untuk
keperluan medis; pita/plester elastis untuk keperluan medis; pita/plester penyerap untuk keperluan medis; pita/plester perekat
untuk keperluan medis; pita/plester untuk keperluan medis yang dapat dicetak; plester; plester analgesik anti-inflamasi; plester
bedah; plester medis; plester perekat untuk keperluan medis; plester tempel untuk keperluan bedah; plester tempel untuk
keperluan medis; plester tempel yang mengandung sediaan farmasi; plester untuk keperluan medis dan kedokteran hewan;
plester, bahan untuk membalut; plester, bahan untuk pembalut; plester-plester yang mengandung obat; semprotan herbal obat
dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; serum; serum untuk
wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; shampo pertumbuhan rambut; shampoo ketombe obat;
shampoo pediculicidal; tetes minyak cod-liver; tisu dan tisu diresapi dengan lotion dan krim farmasi===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032564
: 10/05/2021 09:55:50
:
: HARIYANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Pandan RT.001 RW.027 Desa Canggu Kec. Badas Kab. Kediri, Kabupaten
Kediri, Jawa Timur, 64217
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ALWIS BARKAH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Kuning, Putih
: 30
: ===Makanan yang mengandung tepung; kue basah; kue, biskuit, kue kering; produk makanan yang mengandung terutama
tepung; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032565
: 10/05/2021 09:59:13
:
: HANDY YUWONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Paron I RT.006 RW. 002 Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri,
Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64181
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LUMUG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Hitam
: 25
: ===kaos; pakaian; pakaian santai; pakaian, alas kaki, tutup kepala===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021032566
: 10/05/2021 10:00:00
:
: PT FANTASTIS ANAK BANGSA INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Margaguna I No. 8A, Gandaria Utara, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12140
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Tlusure
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih dan Kuning
: 42
: ===menyediakan platform online yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna Internet untuk membuat,
mengunggah, menandai, melihat, membuat anotasi, dan berbagi data, informasi, dan konten multimedia; perangkat lunak
sebagai layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk mengakses, memantau, melacak, mencari,
menyimpan, dan berbagi informasi tentang topik-topik yang menjadi minat umum, perjalanan, kegiatan rekreasi, makanan dan
minuman, dan restoran; platform sebagai layanan (PaaS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk digunakan
sebagai antarmuka pemrograman aplikasi (API); platform sebagai layanan (PaaS) yang menampilkan perangkat lunak
komputer untuk mengakses, memantau, melacak, mencari, menyimpan, dan berbagi informasi tentang perjalanan, kegiatan
rekreasi, makanan dan minuman, dan restoran===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032567
: 10/05/2021 10:02:44
:
: GALIH NALENDRO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Manyarejo RT.001 RW.002 Desa Manyaran Kec.Banyakan Kab.Kediri,
Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64157
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BEERAMA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, Hitam, Putih
: 30
: ===madu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032568
: 10/05/2021 10:06:54
:
: FADOLIQ MARZUKI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Jatirejo RT.003 RW.001 Ds. Jatirejo Kec Banyakan Kab. Kediri, Kabupaten
Kediri, Jawa Timur, 64157
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NEWKAROMAH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Merah, Hijau, Kuning, Coklat, Ungu
: 30
: ===sambel pecel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032569
: 10/05/2021 10:13:00
:
: ZAINUDDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: MA'LE'RO, RT. 001, RW.002, KEL. / DESA BIANG LOE, Kabupaten Bantaeng,
Sulawesi Selatan, 92461
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAHKOTA BERAS SULTAN + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING EMAS, COKLAT, PUTIH
: 30
: ===Beras; tepung beras===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032570
: 10/05/2021 10:13:39
:
: EKO HARI PURWOKO

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Dusun Ploso RT. 002 RW. 004 Desa Jantok, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri, Kabupaten
Kediri, Jawa Timur, 64154
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BOONTHINGS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Kuning, Hijau
: 5
: ===Jamu herbal; Minuman suplemen berbahan baku herbal; Ramuan herbal tradisional===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032571
: 10/05/2021 10:16:54
:
: DIAZ MOCHSONY CANDRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Sukomoro RT.003 RW.001 Desa Sukomoro Kecamatan Papar Kabupaten
Kediri, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64153
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MOMONA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 30
: ===Kunyit bubuk; Temulawak bubuk (bumbu); minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032572
: 10/05/2021 10:22:20
:
: DIAN RUSMITAWATI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. DR. Wahidin No. 05 RT.003 RW.002 Desa Gurah Kecamatan Gurah Kabupaten
Kediri, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64181
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KAK ROSE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Merah Muda, Coklat, Hitam, Hijau, Putih
: 30
: ===Makanan yang mengandung tepung; kue basah; kue, biskuit, kue kering; produk makanan yang mengandung terutama
tepung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

566

: DID2021032573
: 10/05/2021 10:23:21
:
: PT. TRI CIPTA CHANDRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Prancis 9 Komp Gudang No.9 BX, Jatimulya, Kosambi,
Tangerang
, Kabupaten Tangerang, Banten
: Johan Santoso S.H.
: Jaya Building 7th Floor Jalan M.H. Thamrin kavling 12

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BLUE IRIS
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Biru tua, biru muda, merah, hitam, kuning, hijau
: 29
: ===Hasil-hasil produksi susu; krimer bukan dari susu; krimer tanpa kandungan susu; susu; susu bubuk*===
: DID2021032574
: 10/05/2021 10:26:21
:
: DARMINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Pehkulon RT. 006 RW. 002 Desa Pehkulon, Kabupaten Kediri, Jawa Timur,
64153
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BU SUSIDM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Biru, Merah Muda, Putih
: 30
: ===sambel pecel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032575
: 10/05/2021 10:26:49
:
: PT. WIRASWASTA GEMILANG INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: The City Tower, Lantai 5, Jl. M.H. Thamrin No. 81, Jakarta 10310, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
: Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: EVALUBE DEO TRANZ
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Kuning, Hijau
: 4
: ===Bahan Bakar Bensin; Bahan bakar diesel; Bahan bakar kendaraan, yaitu gasoline dan bahan bakar diesel; Bahan
tambahan bukan kimia untuk bahan bakar motor, bahan bakar dan pelumas, bahan bakar untuk keperluan membalap; Bahan
tambahan, bukan bahan kimia, untuk Bahan Bakar Minyak (Minyak bakar); Gemuk untuk senjata (senjata); Grafit sebagai
pelumas; Minyak gas; Minyak pelumas sebagai minyak hidrolik; Minyak solar CN 48; Minyak untuk turbin; Oli mesin untuk
sepeda motor; Pelumas silinder; Pelumas untuk senjata (senjata); Pelumas-pelumas untuk lubang bawah mesin;
Pelumas/perekat untuk industri minyak dan gas; Sediaan penghilang debu; Senyawa pelumas anti-kejang untuk digunakan
pada mesin; aditif non-kimia untuk bahan bakar, pelumas dan gemuk; aditif non-kimia untuk minyak mesin; aditif, non-kimia,
untuk bahan bakar motor; bahan bakar; bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor) dan bahan penerangan; bahan bakar
(termasuk minyak sari untuk motor) untuk digunakan pada semua permukaan dan bahan, baik secara internal maupun
eksternal termasuk penggunaan domestik, rumah tangga dan industri; bahan bakar cair; bahan bakar dan bahan penerangan;
bahan bakar gas; bahan bakar mineral; bahan bakar motor; bahan bakar untuk kendaraan bermotor; batu bara; bensin
industri; briket batubara; cairan pelumas mesin potong; etanol [bahan bakar]; gas untuk penerangan; grease untuk
pengawetan kulit; komposisi menyerap debu berbasis minyak bumi; komposisi pengikat debu; komposisi pengikat debu untuk
penyapuan; lilin *; lilin dan sumbu untuk penerangan; lilin industri; minyak bumi; minyak bumi, mentah atau halus; minyak
bunga matahari untuk keperluan industri; minyak diesel; minyak lobak untuk mesin pelumas; minyak mesin; minyak pelumas
[pelumas industri]; minyak pelumas untuk kendaraan; minyak pelumas untuk keperluan industri; minyak pemotong untuk
pengerjaan logam industri; minyak rantai; minyak tanah; minyak tekstil; minyak untuk cat; minyak untuk pengawetan kulit; oli
mesin otomotif; oli pelumas dan gemuk; oli pelumas untuk mesin kendaraan bermotor; pelumas; pelumas kendaraan
bermotor; pelumas untuk mesin industri; pelumas untuk mesin pesawat terbang; petroleum jelly untuk keperluan industri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032576
: 10/05/2021 10:28:54
:
: PT. TRI CIPTA CHANDRA

540 Etiket

: Jl. Raya Prancis 9 Komp Gudang No.9 BX, Jatimulya, Kosambi,
Tangerang
, Kabupaten Tangerang, Banten
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Johan Santoso S.H.
: Jaya Building 7th Floor Jalan M.H. Thamrin kavling 12

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NAISLA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, merah, hitam
: 29
: ===Hasil-hasil produksi susu; krimer bukan dari susu; krimer tanpa kandungan susu; susu; susu bubuk*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021032577
: 10/05/2021 10:30:06
:
: CV. SEGGIO HOME

540 Etiket

: De Ploeit Office Centrale Lt. 2, Jl Pluit Selatan Raya Blok Q No. 201 Pluit, Kec.
Penjaringan , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Neneng Sri Wiyanti S.E.
: Pulungan, Winston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jalan Cempaka Putih
Raya No.102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SEGGIO HOME
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 37
: ===Manajemen konstruksi (pengawasan); Penyewaan perlengkapan konstruksi ; informasi konstruksi; jasa konstruksi,
perbaikan, pemeliharaan dan pemasangan; konstruksi; konstruksi, perbaikan dan pemeliharaan bangunan; konstruksi,
perbaikan dan pemeliharaan bangunan, dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; konsultasi konstruksi;
manajemen proyek konstruksi [pengawasan konstruksi]; memberikan informasi yang berkaitan dengan jasa konstruksi,
perbaikan, restorasi, pemeliharaan dan pemasangan; memberikan informasi yang berkaitan dengan konstruksi bangunan;
memberikan informasi yang berkaitan dengan rekonstruksi bangunan; menyediakan informasi konstruksi bangunan melalui
situs web; pemasangan produk desain interior===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032578
: 10/05/2021 10:32:57
:
: CANDRA TRIOSADI SUNDORO PUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. KH. Dewantara No. 74A RT.003 RW.002 Ds. Sekoto Kec. Badas Kab. Kediri,
Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64223
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LOVY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 3
: ===sampo hewan peliharaan tanpa obat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032579
: 10/05/2021 10:34:39
:
: PT. TRI CIPTA CHANDRA

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Raya Prancis 9 Komp Gudang No.9 BX, Jatimulya, Kosambi,
Tangerang
, Kabupaten Tangerang, Banten
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Johan Santoso S.H.
: Jaya Building 7th Floor Jalan M.H. Thamrin kavling 12

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NUDEIRI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah marun, kuning
: 29
: ===krimer bukan dari susu; krimer tanpa kandungan susu; santan; santan bubuk; sari kelapa (santan)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032580
: 10/05/2021 10:39:22
:
: PT. TRI CIPTA CHANDRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Prancis 9 Komp Gudang No.9 BX, Jatimulya, Kosambi,
Tangerang
, Kabupaten Tangerang, Banten
: Johan Santoso S.H.
: Jaya Building 7th Floor Jalan M.H. Thamrin kavling 12

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: VARIAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 29
: ===krimer bukan dari susu; krimer tanpa kandungan susu; santan; santan bubuk; sari kelapa (santan)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032581
: 10/05/2021 10:40:14
:
: ANANG SUGIYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Puncu RT.002 RW.005 Ds. Puncu Kec. Puncu Kab. Kediri, Kabupaten Kediri,
Jawa Timur, 64292
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WELLER DAUN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Hijau
: 1
: ===pupuk; pupuk cair===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: JID2021032583
: 10/05/2021 10:48:07
:
: CV. SEGGIO HOME

540 Etiket

540 Etiket

: De Ploeit Office Centrale Lt. 2, Jl Pluit Selatan Raya Blok Q No. 201 Pluit, Kec.
Penjaringan , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Neneng Sri Wiyanti S.E.
: Pulungan, Winston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jalan Cempaka Putih
Raya No.102, Jakarta 10510

: Merek Kata
: SEGGIO HOME
:
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032584
: 10/05/2021 10:50:54
:
: Suwignyo Rahmatdi Kridiyanto

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Purwareja Rt 03/09, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IKAN MERAH PUTIH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH PUTIH DAN BIRU
: 22
: ===Jala Ikan; Tampar; jaring ikan; tali===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Hitam, putih
: 42
: ===Layanan Konsultasi arsitektur dan desain interior; desain dekorasi interior; desain interior; desain interior bangunan;
desain interior dan eksterior bangunan; jasa desain interior dan eksterior; layanan desain dekorasi interior; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan desain dekorasi interior; layanan konsultasi yang berkaitan dengan desain interior; memberikan
informasi di bidang desain interior melalui situs web===

: DID2021032585
: 10/05/2021 10:53:51
:
: PT. WIRASWASTA GEMILANG INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: The City Tower, Lantai 5, Jl. M.H. Thamrin No. 81, Jakarta 10310, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
: Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: EVALUBE GEO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Kuning, Hijau
: 4
: ===Bahan Bakar Bensin; Bahan bakar diesel; Bahan bakar kendaraan, yaitu gasoline dan bahan bakar diesel; Bahan
tambahan bukan kimia untuk bahan bakar motor, bahan bakar dan pelumas, bahan bakar untuk keperluan membalap; Bahan
tambahan, bukan bahan kimia, untuk Bahan Bakar Minyak (Minyak bakar); Gemuk untuk senjata (senjata); Grafit sebagai
pelumas; Minyak gas; Minyak pelumas sebagai minyak hidrolik; Minyak solar CN 48; Minyak untuk turbin; Oli mesin untuk
sepeda motor; Pelumas silinder; Pelumas untuk senjata (senjata); Pelumas-pelumas untuk lubang bawah mesin;
Pelumas/perekat untuk industri minyak dan gas; Sediaan penghilang debu; Senyawa pelumas anti-kejang untuk digunakan
pada mesin; aditif non-kimia untuk bahan bakar, pelumas dan gemuk; aditif non-kimia untuk minyak mesin; aditif, non-kimia,
untuk bahan bakar motor; bahan bakar; bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor) dan bahan penerangan; bahan bakar
(termasuk minyak sari untuk motor) untuk digunakan pada semua permukaan dan bahan, baik secara internal maupun
eksternal termasuk penggunaan domestik, rumah tangga dan industri; bahan bakar cair; bahan bakar dan bahan penerangan;
bahan bakar gas; bahan bakar mineral; bahan bakar motor; bahan bakar untuk kendaraan bermotor; batu bara; bensin
industri; briket batubara; cairan pelumas mesin potong; etanol [bahan bakar]; gas untuk penerangan; grease untuk
pengawetan kulit; komposisi menyerap debu berbasis minyak bumi; komposisi pengikat debu; komposisi pengikat debu untuk
penyapuan; lilin *; lilin dan sumbu untuk penerangan; lilin industri; minyak bumi; minyak bumi, mentah atau halus; minyak
bunga matahari untuk keperluan industri; minyak diesel; minyak lobak untuk mesin pelumas; minyak mesin; minyak pelumas
[pelumas industri]; minyak pelumas untuk kendaraan; minyak pelumas untuk keperluan industri; minyak pemotong untuk
pengerjaan logam industri; minyak rantai; minyak tanah; minyak tekstil; minyak untuk cat; minyak untuk pengawetan kulit; oli
mesin otomotif; oli pelumas dan gemuk; oli pelumas untuk mesin kendaraan bermotor; pelumas; pelumas kendaraan
bermotor; pelumas untuk mesin industri; pelumas untuk mesin pesawat terbang; petroleum jelly untuk keperluan industri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021032586
: 10/05/2021 10:58:07
:
: IJEK WIDYAKRISNADI

540 Etiket

: Jl. Kokosan No. 10, Rt. 002 Rw. 001 Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GIFTLICIOUS TOYS KINGDOM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Biru, Hijau, Kuning, Ungu, Merah Muda, Orange
: 41
: ===Jasa hiburan dalam bentuk penampilan khusus dari maskot berkostum atau regu penari dalam permainan, pameran,
klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya, pertunjukan spesial dan pesta yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dan pendidikan dalam bentuk pengaturan, penyelenggaraan
dan pelaksanaan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran
hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang terdiri dari atlet permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan
atlet olahraga virtual, layar interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan turnamen
dan kompetisi permainan komputer dan video dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes
yang terpusat di sekitar permainan komputer dan video; Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan
mempresentasikan konser, pertunjukan langsung, acara khusus hiburan, acara seni dan budaya, hiburan teater, kompetisi,
kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program
pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran,
pameran, dan acara olahraga; Jasa pengaturan pameran untuk tujuan pendidikan dan kebudayaan; Jasa penyediaan
informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi yang dipersonalisasi dari program pendidikan, hiburan, film, acara seni dan
budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa publikasi
dan presentasi ulasan, survei, dan peringkat (rating), dan menyediakan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk
posting dan berbagi ulasan, survei, dan peringkat yang berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni
dan budaya, konser, langsung pertunjukan, kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga;
Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival, kompetisi, pameran, penampilan karya seni secara langsung
maupun yang direkam; Mengatur dan menyelenggarakan konferensi, pameran, pelatihan, pelatihan pendidikan, seminar,
lokakarya di dalam bidang bulutangkis; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi, kelas, ceramah,
seminar dan lokakarya pelatihan tentang produk halal; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, seminar, dan konferensi;
Mengatur konferensi dan mengorganisasi pameran untuk tujuan budaya dan pendidikan; Mengatur kuliah, pameran,
demonstrasi, pameran dan presentasi; Mengatur pameran, kongres, seminar, dan konferensi untuk tujuan budaya dan
hiburan; Mengatur penyelenggaraan pameran untuk tujuan pendidikan; Mengorganisir dan melaksanakan pameran;
Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan pendidikan; Organisasi dari
pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan; Organisasi pameran dan kegiatan yang berkaitan dengan bulutangkis;
Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara;
Pameran film, distribusi film; Pameran, Exhibition, Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan,
Kesenian; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan konferensi, seminar dan pameran; Pengaturan
dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah harian (day schools), konser, seminar, simposium,
seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan pendidikan; Penyediaan dan penyebaran informasi yang
berkaitan dengan materi untuk pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acar; Penyediaan dan
penyebaran informasi, bantuan dan nasihat untuk peserta pameran dan konferensi, pengunjung dan penyelenggara pameran
semua berkaitan dengan pameran, konferensi, eksposisi dan acara, termasuk semua informasi dan nasihat tersebut yang
disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs web; Penyelenggara acara olahraga; Produksi dan distribusi radio,
televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, media sosial dan pertunjukan internet yang menampilkan kompetisi
permainan elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga,
liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga
virtual; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, podcast, blog, media sosial dan
pertunjukan Internet menampilkan berita highlight, rekaman video dan rekaman streaming video pada kontes permainan
elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan
dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Publikasi materi semua berkaitan
dengan pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; distribusi konten digital asli yang
menampilkan aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman bentuk pendek animasi melalui broadband
dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan beberapa episode serial televisi online, situs web hiburan, dan
outlet video-on-demand; hiburan dalam sifat balap mobil dan pameran; hiburan dalam sifat balap sepeda dan pameran;
hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang hiburan anak-anak; jasa hiburan, yaitu, pengaturan
dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman audio dan visual yang berhubungan dengan musik; jasa
pameran seni; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran, kompetisi dan acara pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya
yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata
uang virtual).; jasa-jasa pendidikan, ialah organisasi dan penyelenggaraan kursus-kursus, pameran-pameran, konperensikonperensi, lokakarya-lokakarya, simposium-simposium, dan pelatihan-pelatihan dibidang periklanan dan pemasaran; layanan
hiburan online; layanan penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan; melakukan pameran di bidang
hiburan; melakukan pameran untuk tujuan hiburan; memberikan informasi berkaitan dengan organisasi pendidikan, budaya,
olahraga dan pameran hiburan, serta komunitas, olahraga dan aktifitas budaya, kontes dan permainan; mengatur acara film,
acara musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur acara hiburan; mengatur acara hiburan langsung; mengatur dan
melakukan acara budaya; mengatur dan melakukan acara hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara pendidikan;
mengatur dan melakukan kegiatan hiburan; mengatur dan melakukan permainan; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan tentang penyedia jasa halal;
mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
pameran untuk tujuan hiburan; mengatur pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur pameran untuk tujuan
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pelatihan; mengatur pameran, kongres, seminar dan konferensi untuk keperluan budaya dan hiburan; mengatur pameran,
seminar, dan konferensi; mengatur, mengorganisir, dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; mengorganisir dan
mengatur pameran untuk tujuan hiburan; mengorganisir konvensi, konferensi, seminar, kelas dan lokakarya dan pameran
dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, rekreasi atau budaya; menyediakan fasilitas museum
[presentasi, pameran]; menyediakan informasi dibidang pendidikan dan aktifitas hiburan serta acara untuk anak-anak;
menyediakan pameran online untuk tujuan budaya atau pendidikan; menyediakan pameran seni online untuk keperluan
budaya atau pendidikan; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak untuk tujuan
pendidikan; menyelenggarakan pameran dan acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan; menyelenggarakan
pameran dan konferensi langsung di bidang budaya, hiburan dan jejaring sosial untuk tujuan non-bisnis dan non-komersial;
menyelenggarakan pameran di bidang hiburan interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game
untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi konferensi, pameran dan kompetisi; organisasi pameran bunga dan tanaman
untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran dan acara untuk tujuan budaya; organisasi pameran di bidang
arsitektur untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran di bidang film untuk keperluan budaya atau
pendidikan; organisasi pameran hewan untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran seni untuk tujuan budaya
atau pendidikan; organisasi pameran tanaman untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan budaya;
organisasi pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan pendidikan; organisasi pameran,
konvensi dan konferensi untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran, konvensi, dan konferensi untuk tujuan
budaya atau pendidikan; organisasi/manajemen hosting pameran untuk tujuan hiburan, budaya dan pendidikan; pameran
budaya; pameran film; pameran kesenian; pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan pameran kebudayaan untuk tujuan
hiburan; pengaturan dan penyelenggaraan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, kuliah, seminar dan lokakarya
[pelatihan]; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan konferensi, lokakarya, seminar, konvensi, event-event dan
pameran yang berhubungan dengan olah raga dan/atau untuk keperluan pendidikan dan atau rekreasi; pengorganisasian atau
mengatur pameran untuk keperluan budaya atau pendidikan; penyediaan tampilan dan pameran di bidang peralatan audio,
sistem audio, akustik, dan musik; penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan dan pengaturan untuk pameran
hiburan; penyelenggaraan kompetisi olahraga; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; penyelenggaraan pameran untuk
tujuan budaya, pendidikan dan pelatihan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan dan pendidikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032587
: 10/05/2021 11:01:14
:
: KAKA SATRIYA BIJAKSANA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Andir No. 196/79, Rt. 005-Rw. 008, Kel. Dungus Cariang, Kec. Andir, Kota
Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Adind's + Lukisan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, jingga, putih
: 32
: ===Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman jus buah;
Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau suplemen gizi lainnya; minuman buah
dan jus buah; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus sayuran tanpa-alkohol===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021032588
: 10/05/2021 11:02:13
:
: IJEK WIDYAKRISNADI

540 Etiket

: Jl. Kokosan No. 10, Rt. 002 Rw. 001 Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CRAZY SALE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Kuning, Orange, Hijau, Biru, Ungu, Merah, Coklat
: 41
: ===Jasa hiburan dalam bentuk penampilan khusus dari maskot berkostum atau regu penari dalam permainan, pameran,
klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya, pertunjukan spesial dan pesta yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dan pendidikan dalam bentuk pengaturan, penyelenggaraan
dan pelaksanaan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran

Halaman 115 dari 1262

hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang terdiri dari atlet permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan
atlet olahraga virtual, layar interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan turnamen
dan kompetisi permainan komputer dan video dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes
yang terpusat di sekitar permainan komputer dan video; Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan
mempresentasikan konser, pertunjukan langsung, acara khusus hiburan, acara seni dan budaya, hiburan teater, kompetisi,
kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program
pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran,
pameran, dan acara olahraga; Jasa pengaturan pameran untuk tujuan pendidikan dan kebudayaan; Jasa penyediaan
informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi yang dipersonalisasi dari program pendidikan, hiburan, film, acara seni dan
budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa publikasi
dan presentasi ulasan, survei, dan peringkat (rating), dan menyediakan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk
posting dan berbagi ulasan, survei, dan peringkat yang berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni
dan budaya, konser, langsung pertunjukan, kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga;
Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival, kompetisi, pameran, penampilan karya seni secara langsung
maupun yang direkam; Mengatur dan menyelenggarakan konferensi, pameran, pelatihan, pelatihan pendidikan, seminar,
lokakarya di dalam bidang bulutangkis; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi, kelas, ceramah,
seminar dan lokakarya pelatihan tentang produk halal; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, seminar, dan konferensi;
Mengatur konferensi dan mengorganisasi pameran untuk tujuan budaya dan pendidikan; Mengatur kuliah, pameran,
demonstrasi, pameran dan presentasi; Mengatur pameran, kongres, seminar, dan konferensi untuk tujuan budaya dan
hiburan; Mengatur penyelenggaraan pameran untuk tujuan pendidikan; Mengorganisir dan melaksanakan pameran;
Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan pendidikan; Organisasi dari
pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan; Organisasi pameran dan kegiatan yang berkaitan dengan bulutangkis;
Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara;
Pameran film, distribusi film; Pameran, Exhibition, Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan,
Kesenian; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan konferensi, seminar dan pameran; Pengaturan
dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah harian (day schools), konser, seminar, simposium,
seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan pendidikan; Penyediaan dan penyebaran informasi yang
berkaitan dengan materi untuk pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acar; Penyediaan dan
penyebaran informasi, bantuan dan nasihat untuk peserta pameran dan konferensi, pengunjung dan penyelenggara pameran
semua berkaitan dengan pameran, konferensi, eksposisi dan acara, termasuk semua informasi dan nasihat tersebut yang
disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs web; Penyelenggara acara olahraga; Produksi dan distribusi radio,
televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, media sosial dan pertunjukan internet yang menampilkan kompetisi
permainan elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga,
liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga
virtual; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, podcast, blog, media sosial dan
pertunjukan Internet menampilkan berita highlight, rekaman video dan rekaman streaming video pada kontes permainan
elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan
dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Publikasi materi semua berkaitan
dengan pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; distribusi konten digital asli yang
menampilkan aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman bentuk pendek animasi melalui broadband
dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan beberapa episode serial televisi online, situs web hiburan, dan
outlet video-on-demand; hiburan dalam sifat balap mobil dan pameran; hiburan dalam sifat balap sepeda dan pameran;
hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang hiburan anak-anak; jasa hiburan, yaitu, pengaturan
dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman audio dan visual yang berhubungan dengan musik; jasa
pameran seni; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran, kompetisi dan acara pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya
yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata
uang virtual).; jasa-jasa pendidikan, ialah organisasi dan penyelenggaraan kursus-kursus, pameran-pameran, konperensikonperensi, lokakarya-lokakarya, simposium-simposium, dan pelatihan-pelatihan dibidang periklanan dan pemasaran; layanan
hiburan online; layanan penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan; melakukan pameran di bidang
hiburan; melakukan pameran untuk tujuan hiburan; memberikan informasi berkaitan dengan organisasi pendidikan, budaya,
olahraga dan pameran hiburan, serta komunitas, olahraga dan aktifitas budaya, kontes dan permainan; mengatur acara film,
acara musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur acara hiburan; mengatur acara hiburan langsung; mengatur dan
melakukan acara budaya; mengatur dan melakukan acara hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara pendidikan;
mengatur dan melakukan kegiatan hiburan; mengatur dan melakukan permainan; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan tentang penyedia jasa halal;
mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
pameran untuk tujuan hiburan; mengatur pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur pameran untuk tujuan
pelatihan; mengatur pameran, kongres, seminar dan konferensi untuk keperluan budaya dan hiburan; mengatur pameran,
seminar, dan konferensi; mengatur, mengorganisir, dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; mengorganisir dan
mengatur pameran untuk tujuan hiburan; mengorganisir konvensi, konferensi, seminar, kelas dan lokakarya dan pameran
dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, rekreasi atau budaya; menyediakan fasilitas museum
[presentasi, pameran]; menyediakan informasi dibidang pendidikan dan aktifitas hiburan serta acara untuk anak-anak;
menyediakan pameran online untuk tujuan budaya atau pendidikan; menyediakan pameran seni online untuk keperluan
budaya atau pendidikan; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak untuk tujuan
pendidikan; menyelenggarakan pameran dan acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan; menyelenggarakan
pameran dan konferensi langsung di bidang budaya, hiburan dan jejaring sosial untuk tujuan non-bisnis dan non-komersial;
menyelenggarakan pameran di bidang hiburan interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game
untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi konferensi, pameran dan kompetisi; organisasi pameran bunga dan tanaman
untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran dan acara untuk tujuan budaya; organisasi pameran di bidang
arsitektur untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran di bidang film untuk keperluan budaya atau
pendidikan; organisasi pameran hewan untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran seni untuk tujuan budaya
atau pendidikan; organisasi pameran tanaman untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan budaya;
organisasi pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan pendidikan; organisasi
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pameran, konvensi dan konferensi untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran, konvensi, dan konferensi
untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi/manajemen hosting pameran untuk tujuan hiburan, budaya dan pendidikan;
pameran budaya; pameran film; pameran kesenian; pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan pameran kebudayaan
untuk tujuan hiburan; pengaturan dan penyelenggaraan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, kuliah, seminar dan
lokakarya [pelatihan]; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan konferensi, lokakarya, seminar, konvensi, event-event
dan pameran yang berhubungan dengan olah raga dan/atau untuk keperluan pendidikan dan atau rekreasi; pengorganisasian
atau mengatur pameran untuk keperluan budaya atau pendidikan; penyediaan tampilan dan pameran di bidang peralatan
audio, sistem audio, akustik, dan musik; penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan dan pengaturan untuk
pameran hiburan; penyelenggaraan kompetisi olahraga; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; penyelenggaraan
pameran untuk tujuan budaya, pendidikan dan pelatihan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan dan
pendidikan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021032589
: 10/05/2021 11:03:42
:
: F.SP.KEP.KSPSI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Graha Perwira Gedung Gajah Blok AQ. Jl. Dr Saharjo No.111 RT.1 RW.1 Saharjo,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12820
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FSP KEP KSPSI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Hijau Muda dan Hitam
: 45
: ===Jasa penyelesaian perselisihan hubungan industrial; Jasa penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam rangka
kesejahteraan anggota dan keluarganya===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: J132021032589
: 10/05/2021 11:03:42
:
: YAYASAN TUNAS CAHAYA BANGSA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sekolah Harapan Bangsa Jl.Indrakila No 99 G Kel.Gunung Samarinda Baru. Kec.
Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KIDS PRENEURSHIP
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange dan Biru tua
: 41
: ===Layanan pendidikan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas, konferensi dan simposium di
bidang pengembangan kepemimpinan, sumber daya manusia, pelayanan konsumen, kepuasan dan loyalitas konsumen dan
karyawan, perekrutan karyawan dan orientasi karyawan, pelatihan dan pengembangan memasak, seni, bahasa asing, etika,
seni dan kerajinan, alam dan konservasi; Penyelenggara acara olahraga; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau
hiburan yang disediakan secara online atau melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan
dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi
atau radio; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan kursus
diving dan snorkeling; jasa-jasa pendidikan yaitu mengatur dan menyelenggarakan presentasi –presentasi pendidikan bagi
para wirausaha di bidang usaha; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer untuk hiburan dan tujuan
pendidikan lebih lanjut; melakukan acara budaya; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara
olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan acara pendidikan; melakukan kegiatan
budaya; melakukan kegiatan hiburan; melakukan kompetisi di Internet; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan
pelatihan; melakukan pertandingan sepak bola; melakukan seminar; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan
pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi dan pameran untuk
tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, dan pameran untuk tujuan budaya atau
pendidikan; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur seminar pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan;
mengorganisir dan melakukan acara atletik; mengorganisir dan melakukan acara olahraga dan budaya; mengorganisir dan
melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang bola basket; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan
permainan di bidang sepak bola; mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga; mengorganisir dan melakukan kompetisi
olahraga perguruan tinggi; pelaksanaan konser; penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan festival film;
penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan kompetisi olahraga; penyelenggaraan konferensi;
penyelenggaraan konferensi bisnis; penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan kongres; penyelenggaraan

740
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pameran di bidang hiburan; penyelenggaraan seminar pendidikan; perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]; produksi
dan penerbitan musik; produksi hiburan audio; produksi rekaman audio; puisi dan penulisan lirik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021032590
: 10/05/2021 11:04:33
:
: Edgardo Celocia Fuentes

540 Etiket

: 8 Capricorn St. Bancom Lifehomes, Gulod Malaya, San Mateo 1851, Rizal,
Philippines
: E. L. Sajogo S.H., MCIArb.
: Sajogo Law Building, Jalan Untung Suropati Nomor 64 Tegal Sari, Surabaya, Jawa
Timur 60264

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: UNCLE ED'S COFFEE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: putih; coklat.
: 43
: ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kafe
kopi; Kedai kopi; Layanan menjemput makanan; Restoran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan
minuman); layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kopi dan bar teh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D132021032591
: 10/05/2021 11:10:36
:
: ANDI ANWAR ARSYAD

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.AWANG LONG NO.48 RT/RW 009/000 Kel/Desa BONTANG KUALA Kecamatan
BONTANG UTARA, Kota Bontang, Kalimantan Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AYURINDA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau,Putih
: 3
: ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,
losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Balsem kecantikan; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk perawatan kecantikan;
Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sediaan kecantikan tanpa obat; Serum
kecantikan (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; gel
dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim kecantikan; krim
kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; lilin untuk keperluan kecantikan; lotion kecantikan; masker
kecantikan; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial
packs); paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang
dijual satu unit; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan;
sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan;
sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk
perawatan tubuh dan kecantikan; serum kecantikan; susu kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032592
: 10/05/2021 11:13:37
:
: Blue Buffalo Enterprises, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 11 River Road, Wilton, Connecticut 06897, U.S.A.
: Renaldo Giovani Winata S.H
: Jalan Pintu Air Raya No 36 H Jakarta

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BABY BLUE (DESIGN, v1)
: Tidak Ada Terjemahan

740

566

540 Etiket
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032593
: 10/05/2021 11:13:59
:
: RISTINAWATI

Alamat Pemohon

:

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Rich SKINCARE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink; Gold; Putih
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan
nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit
untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair
(kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak;
Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari
powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit
dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil
alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan
mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik
terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion
flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik;
Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik;
Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang
digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter
(kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Ramuan kosmetik untuk mandi;
Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit
(kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan
kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan
pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan
kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah
(kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk
keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan
kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan
kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub
untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi

740

: Hitam dan Putih
: 31
: ===Biskuit untuk hewan peliharaan, dapat dimakan; makanan hewan===
540 Etiket

KP. Pondok, RT. 001, RW. 004, Kel/Desa Paku Alam, Kec. Pakuhaji, Kabupaten
Tangerang, Banten, 15570
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untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik];
bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan
kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk
keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik;
emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik;
emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap
untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel
penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan
kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan
kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau
untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam
bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan
kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab
kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan
kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak,
menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam
bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan
kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan
pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik
dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari;
kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit antipenuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung
obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis,
mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi;
kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk
wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan;
kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai
komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik
yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir,
maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner
cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk
untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan
kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion
kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant
untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim
kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh;
krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim
pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim
pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut
untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan
kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan,
pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion
kosmetik; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kosmetik
untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah,
tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan
kosmetik; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk
keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik;
masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik;
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan
kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik;
minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan
kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan
preparat kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak setelah matahari
[kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk
keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousses
[kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay
memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty
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pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket
masker untuk keperluan kosmetik; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta wangi untuk
keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik;
pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah,
pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk
keperluan kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan
kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang
diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik
yang telah diresapi pelembab; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik;
petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin
untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik
yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer
kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan
kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan
wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun,
sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab
[kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk
keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obatobatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan
kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut;
sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit
dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari;
sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan;
sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan
matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh
plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan
gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah
untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik;
sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit
[kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa
obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik
menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk
keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk simulasi warna darah
pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada
kulit; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk
kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan
untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangiwangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit
topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit
(kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik);
sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah
matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir
surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata
rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk
panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato
yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu
diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu
yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau
diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah
kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk
keperluan kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial,
kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021032594
: 10/05/2021 11:16:05
:
: Novita Sari Marbun

540 Etiket

: Jl Dewa Ciracas gang Darusalam 2 No.10 Rt 003 Rw 002 Ciracas, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13740

Halaman 121 dari 1262

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ngepentol
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Hijau, Abu-abu,Coklat,Krem, Putih, Hitam, Orange
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan
gerobak; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Warung makan; jasa restoran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032594
: 10/05/2021 11:16:05
:
: PT. JIRO TOMI KOKATEKI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Ruko Premier Park II No. 23, RT.009 RW.003, Kota Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NEDOYA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 35, 40, 43, 29
: ===Layanan agen penjualan yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan toko grosir
yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong
dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan pembungkus untuk penyimpanan
produksi makanan===
===Jasa memproduksi makanan dan minuman; Jasa pengemasan makanan dan minuman; Jasa pengolahan makanan dan
minuman; Pengawetan makanan dan minuman; Pengeringan, pengalengan, pembekuan, pengasapan dan pengawetan bahan
makanan; Pengolahan makanan; Penyewaan mesin dan peralatan untuk mengolah makanan atau minuman; layanan
pelestarian untuk makanan dan minuman; layanan rumah asap untuk makanan merokok; memberikan informasi di bidang
manufaktur makanan; pembekuan makanan; pengalengan makanan; pengasapan makanan; pengawetan makanan;
pengawetan makanan dan minuman; pengolahan bahan baku untuk pembuatan makanan dan minuman; pengolahan bahan
makanan untuk digunakan dalam pembuatan; penyewaan mesin dan peralatan untuk mengolah makanan===
===Jasa penyediaan makanan berupa burger; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat yang menyediakan
makanan dan minuman; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan makanan
dan minuman; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan menyediakan makanan untuk orang yang
membutuhkan [layanan amal]===
===Kentang yang dikalengkan, dibekukan, dikeringkan atau dimasak, jamur yang dikalengkan, dikeringkan atau dimasak,
unggas, ikan dan makanan laut olahan, semuanya dalam bentuk ekstrak, sup, jeli, olesan, diawetkan, hidangan yang dimasak,
dibekukan atau didehidrasikan; Makanan yang dibekukan, siap saji atau dalam kemasan yaitu sup, sup dalam bentuk kering,
saus buah, bubur buah dan sayuran, bubur buah dan sayuran dalam bentuk kering, jus buah dan sayuran; Sup yang sudah
dimasak sebelumnya; semur kari rebus, semur dan sup; sup; sup kari yang sudah dimasak; sup yang dimasak
sebelumnya===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032595
: 10/05/2021 11:16:33
:
: PT BIOTEK SARANA INDUSTRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Joglo Rukan Botanic Junction blok I9 no. 02, Kembangan, Jakarta Barat,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 15154
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BIOELBE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 1

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 122 dari 1262

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Bahan kimia pertanian seperti pupuk dan nutrisi untuk tanaman; Hasil-hasil kimia digunakan untuk pertanian, kehutanan,
perkebunan buah-buahan, perkebunan bunga-bunga, pada khususnya pupuk-pupuk daun-daunan, pupuk-pupuk akar
tanaman, bahan-bahan stimulasi bio, sediaan-sediaan untuk memperbaiki (korektor) tanah dan/atau air, sediaan-sediaan
untuk meningkatkan kesehatan tanaman, termasuk atas dasar bahan-bahan mentah organik; Pelapis Pupuk Untuk tanaman;
Perekat untuk digunakan dalam industri, pupuk; Produk kimia untuk industri, pertanian, hortikultura, kehutanan dan
pengawetan makanan, pupuk tanah, pupuk, sediaan untuk menstilmulir dan mengatur pertumbuhan tanaman; Pupuk Kompos;
Pupuk dan sediaan pupuk, termasuk pupuk untuk disebarkan melalui udara, pupuk cair, pengaya mulsa, pakan kebun, pupuk
tanah, pupuk anorganik dan pupuk tanah; Pupuk hidroponik; Pupuk organik hayati cair; Pupuk untuk keperluan pertanian;
Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; Pupuk untuk tanah; Senyawa kelat (digunakan untuk menghilangkan
logam beracun pada pupuk); Suplemen pupuk; Thomas phosphate [pupuk]; aditif kimia untuk pupuk; bekatul [pupuk]; bubuk
darah [pupuk]; campuran bahan-bahan kimia dan bahan-bahan alami digunakan untuk pupuk pertanian; cetakan daun
[pupuk]; digestat organik (pupuk); fosfat [pupuk]; gambut [pupuk]; garam [pupuk]; gipsum untuk digunakan sebagai pupuk;
kalsium sianamida [pupuk]; kapur nitrogen pupuk kandang; kompos [pupuk]; kompos, pupuk kandang, pupuk; kotoran hewan
(untuk pupuk); pakan kebun [pupuk]; pupuk; pupuk alami; pupuk amonium klorida; pupuk amonium nitrat; pupuk amonium
sulfat; pupuk anorganik; pupuk bebas klorin; pupuk cair; pupuk campuran; pupuk dari kotoran burung; pupuk fosfat; pupuk
fosfat menyatu; pupuk hayati; pupuk hayati non-kimia; pupuk kalium; pupuk kalium klorida; pupuk kalium sulfat; pupuk kalium
terkalsinasi; pupuk kalsium silikat; pupuk kalsium superfosfat; pupuk kandang; pupuk kimia; pupuk kompleks; pupuk laut;
pupuk majemuk; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia; pupuk mangan; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk
natrium nitrat; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk organik cair (biokultur tanah, biokultur daun, antigen); pupuk rumput;
pupuk serbuk gergaji; pupuk sintetis untuk keperluan pertanian; pupuk superfosfat; pupuk superfosfat ganda; pupuk
superfosfat ganda atau tripel; pupuk superfosfat yang tergabung; pupuk tanaman terbuat dari tepung ikan; pupuk tepung
tulang; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk keperluan rumah tangga; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk
penyubur tanaman budidaya pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk untuk tanah; pupuk untuk tanah dan pot tanah; pupuk
untuk tanaman rumah tangga; pupuk urea; rabuk (pupuk) alam; rumput laut [pupuk]; rumput laut untuk digunakan sebagai
pupuk; sediaan pupuk; superphosphate [pupuk]; tepung tulang [pupuk]; terak [pupuk]; triple superfosfat (pupuk)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032596
: 10/05/2021 11:16:49
:
: Arie Qurniawan

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Pontianak Blok F No. 145 RT 001 RW 005, Kota Bekasi, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Alzibar
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 30
: ===Permen Jahe; bubuk cengkeh [rempah-rempah]; gula, madu, sirup; madu; tablet madu herbal [permen]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032597
: 10/05/2021 11:20:55
:
: PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. TB Simatupang No. 17 RT 011 RW 002, Kel. Susukan Kec. Ciracas, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GSM + lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Biru
: 5
: ===kaset yang berisi reagen diagnostik medis; kaset yang berisi reagen untuk penggunaan tes diagnostik medis; kaset yang
mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; reagen biologis untuk keperluan medis; reagen
diagnostik klinis; reagen kimia untuk keperluan medis; reagen kimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen
medis yang terkandung dalam kaset untuk penggunaan diagnostik medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: JID2021032598
: 10/05/2021 11:22:47
:

540 Etiket

Halaman 123 dari 1262

730

Nama Pemohon

: PT. MECCAYA

Alamat Pemohon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sultan Hasanudin, Km. 39
Setia Darma - Tambun Selatan
Kab. Bekasi 17510, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Samatha + Lukisan
: Samatha + Lukisan : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan Putih.
: 43
: ===Jasa bar; Jasa hotel dan resor; Jasa penyediaan akomodasi hotel sementara; Jasa penyediaan fasilitas seminar dan
rapat; Jasa penyewaan villa; Jasa resort; Jasa vila; Kedai kopi; Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan
minuman]; Penyediaan fasilitas untuk pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi dan pameran; Perhotelan;
jasa restoran; kafe; katering makanan dan minuman; layanan akomodasi perhotelan; layanan hotel liburan; layanan hotel,
restoran, kafe dan bar; menyediakan fasilitas pameran di hotel; menyewakan ruang serba guna di hotel-hotel untuk
mengadakan seminar; penyewaan akomodasi sementara di vila dan bungalow; penyewaan ruang serba guna; penyewaan
ruangan untuk mengadakan acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032599
: 10/05/2021 11:23:02
:
: PT. WIRASWASTA GEMILANG INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: The City Tower, Lantai 5, Jl. M.H. Thamrin No. 81, Jakarta 10310, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
: Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: EVALUBE HD
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Kuning, Hijau
: 4
: ===Bahan Bakar Bensin; Bahan bakar diesel; Bahan bakar kendaraan, yaitu gasoline dan bahan bakar diesel; Bahan
tambahan bukan kimia untuk bahan bakar motor, bahan bakar dan pelumas, bahan bakar untuk keperluan membalap; Bahan
tambahan, bukan bahan kimia, untuk Bahan Bakar Minyak (Minyak bakar); Gemuk untuk senjata (senjata); Grafit sebagai
pelumas; Minyak gas; Minyak pelumas sebagai minyak hidrolik; Minyak solar CN 48; Minyak untuk turbin; Oli mesin untuk
sepeda motor; Pelumas silinder; Pelumas untuk senjata (senjata); Pelumas-pelumas untuk lubang bawah mesin;
Pelumas/perekat untuk industri minyak dan gas; Sediaan penghilang debu; Senyawa pelumas anti-kejang untuk digunakan
pada mesin; aditif non-kimia untuk bahan bakar, pelumas dan gemuk; aditif non-kimia untuk minyak mesin; aditif, non-kimia,
untuk bahan bakar motor; bahan bakar; bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor) dan bahan penerangan; bahan bakar
(termasuk minyak sari untuk motor) untuk digunakan pada semua permukaan dan bahan, baik secara internal maupun
eksternal termasuk penggunaan domestik, rumah tangga dan industri; bahan bakar cair; bahan bakar dan bahan penerangan;
bahan bakar gas; bahan bakar mineral; bahan bakar motor; bahan bakar untuk kendaraan bermotor; batu bara; bensin
industri; briket batubara; cairan pelumas mesin potong; etanol [bahan bakar]; gas untuk penerangan; grease untuk
pengawetan kulit; komposisi menyerap debu berbasis minyak bumi; komposisi pengikat debu; komposisi pengikat debu untuk
penyapuan; lilin *; lilin dan sumbu untuk penerangan; lilin industri; minyak bumi; minyak bumi, mentah atau halus; minyak
bunga matahari untuk keperluan industri; minyak diesel; minyak lobak untuk mesin pelumas; minyak mesin; minyak pelumas
[pelumas industri]; minyak pelumas untuk kendaraan; minyak pelumas untuk keperluan industri; minyak pemotong untuk
pengerjaan logam industri; minyak rantai; minyak tanah; minyak tekstil; minyak untuk cat; minyak untuk pengawetan kulit; oli
mesin otomotif; oli pelumas dan gemuk; oli pelumas untuk mesin kendaraan bermotor; pelumas; pelumas kendaraan
bermotor; pelumas untuk mesin industri; pelumas untuk mesin pesawat terbang; petroleum jelly untuk keperluan industri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032600
: 10/05/2021 11:24:29
:
: TI HARWI

Alamat Pemohon

:

740

540 Etiket

Desa Langgenharjo RT. 005 RW. 003 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati,
Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 59185

Halaman 124 dari 1262

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YN PUTRA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH dan PUTIH
: 30
: ===Bumbu; Bumbu Gado-Gado; Bumbu Gulai; Bumbu Kebuli; Bumbu instan bubuk; Bumbu pasta; Bumbu pecel; Bumbu
rendang; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Bumbu untuk sup; Bumbu yang diawetkan; Bumbu ayam goreng; Bumbu nasi
goreng pedas; Bumbu sop buntut; Bumbu sop merah; Bumbu soto ayam; Bumbu soto daging; Campuran tepung; Ketumbar
Bubuk (Bumbu); Lada hitam bubuk (bumbu); Penyedam makan (bumbu); Sambal bakso; Tepung jagung; Tepung kentucky;
bumbu; bumbu kari; bumbu nasi goreng; bumbu opor; bumbu pasta kari; bumbu pasta laksa; bumbu rawon; bumbu rujak;
bumbu semur; bumbu sop; bumbu taco; campuran bumbu; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); saus [bumbu]; saus bumbu;
tepung beras; tepung bumbu; tepung jagung; tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti putih; terasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021032601
: 10/05/2021 11:27:52
:
: PT. MECCAYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sultan Hasanudin, Km. 39
Setia Darma - Tambun Selatan
Kab. Bekasi 17510, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Samatha + Lukisan
: Samatha + Lukisan : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan Putih.
: 44
: ===Apotek; Jasa pijat; Jasa spa kesehatan; Klinik kecantikan; Perawatan kecantikan; Terapi meditasi; jasa salon kecantikan;
layanan klinik kesehatan; layanan perawatan kesehatan dan kecantikan; layanan perawatan kesehatan yang disediakan oleh
spa kesehatan; layanan pijat refleksi; layanan sauna; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa
yang menggabungkan layanan pijat, perawatan wajah dan tubuh, dan layanan perawatan tubuh kosmetik; layanan spa sehari;
menyediakan fasilitas sauna; penyediaan layanan sauna, salon kecantikan, penataan rambut dan pijat; pijat dan pijat terapi
Shiatsu; sauna, pemandian, layanan pijat dan terapi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021032602
: 10/05/2021 11:32:15
:
: PT. Perindustrian Bapak Djenggot

540 Etiket

: Jl. Yos Sudarso No. 147, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang,
Banten
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PROSTCAST & LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 41
:
===Jasa hiburan, yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga,
hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu
pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan
presentasi program radio, program televisi, gambar bergerak, konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa
penyediaan panduan interaktif untuk mencari, memilih, merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak,
konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan program televisi, radio, audio, video, podcast, dan
webcast yang berkelanjutan; Jasa produksi program video musik untuk siaran pada jaringan komputer; Jasa produksi program
video untuk siaran pada jaringan komputer; Jasa-jasa hiburan dalam sifat kompetisi; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan
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podcast di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Mengatur kompetisi, konser, permainan,
festival, kuis, pencarian bakat, kontes, seminar, konferensi dan konvensi; Pengaturan dan penyelenggaraan Konser;
Penyediaan gambar dan film karakter animasi berbentuk serial televisi dan film melalui Internet, jaringan komputer global,
siaran televisi; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, media sosial dan pertunjukan
internet yang menampilkan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik,
pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran
web, podcast, blog, media sosial dan pertunjukan Internet menampilkan berita highlight, rekaman video dan rekaman
streaming video pada kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga,
liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga
virtual; ajang pemilihan kontes (hiburan); hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan musik
langsung; hiburan melalui siaran televisi nirkabel; informasi hiburan; jasa hiburan musik; jasa hiburan, yaitu, penyediaan
podcast dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa konsultasi di bidang hiburan;
komposisi musik; layanan hiburan; layanan hiburan langsung; layanan komposisi musik; layanan konsultasi di bidang hiburan
yang disediakan melalui Internet; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga
langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan kegiatan hiburan; memproduksi dan mengarahkan
acara radio dan musik dalam bentuk siaran langsung radio dan televisi; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur
dan melakukan acara hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan hiburan; mengatur dan
melakukan kegiatan hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan
menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; menyediakan konten audio daring yang tidak dapat diunduh, termasuk
musik, program radio yang sedang berlangsung, buku audio, podcast dan siaran web; pengaturan acara musik; pengaturan,
produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta pertunjukan music dan budaya lainnya, acara dan
aktifitas; penyediaan podcast di bidang musik dan hiburan; penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan acara
musik; penyelenggaraan dan pengaturan untuk pameran hiburan; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan;
penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan dan pendidikan; penyewaan karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak,
program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), dalam bidang berita, hiburan, olahraga,
komedi, drama, musik, dan video musik; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perayaan; perencanaan pesta [hiburan]
untuk acara perusahaan; produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video
musik, musik, dan player media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan peristiwa saat ini,
berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan distribusi permainan komputer dan video yang
berhubungan dengan multimedia melalui siaran televisi dan melalui Internet dan peralatan lokal; produksi fitur hiburan
langsung; produksi hiburan audio; produksi hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio dan video yang berkaitan
dengan perjalanan; produksi hiburan langsung; produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi musik; produksi
pagelaran; produksi pencahayaan untuk tujuan hiburan; produksi pertunjukan taman hiburan; produksi podcast; produksi
podcast video; produksi program televisi; produksi program televisi di bidang mode untuk tujuan hiburan; produksi siaran
radio===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032603
: 10/05/2021 11:33:58
:
: MUT ROFIN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perumtas 2 Blok S6/39 RT 05 RW 09 Kalisampurno, Tanggulangin, Sidoarjo,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 621722
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: OTAKI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, putih
: 29
: ===Ikan Bakar Bandeng; makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan terutama
terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; otakotak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021032604
: 10/05/2021 11:34:44
:
: Veby Yuniardini Sukrisman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Dahlia No. 22 RT 02/08 Taman Cimanggu, Kel. Kedung Waringin, Kec. Tanah
Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, 16163
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: Zahraline

540 Etiket

Halaman 126 dari 1262

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih dan Pink
: 25
: ===Hijab; gamis; kemeja; kerudung [pakaian]; tunik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032605
: 10/05/2021 11:36:30
:
: Blue Buffalo Enterprises, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 11 River Road, Wilton, Connecticut 06897, U.S.A.
: Renaldo Giovani Winata S.H
: Jalan Pintu Air Raya No 36 H Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BLUE BUFFALO BLUE BABY BLUE (DESIGN, v1)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 31
: ===Biskuit untuk hewan peliharaan, dapat dimakan; makanan hewan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032606
: 10/05/2021 11:38:41
:
: Joko Prayitno

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Krajan RT.001/RW.002, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, 67181
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JOVIE MUSICK PERCUSION
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Putih
: 15
: ===drum dan instrumen perkusi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021032607
: 10/05/2021 11:39:15
:
: PT. Tomura Sukses Mitra

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Gedung Office 8 Lantai 31 Unit A-F-G-H SCBD Lot 28, Jl. Jend Sudirman Kav 52-53,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Agus Nasrudin S.H.
: UNITED PATENT OFFICE Jl. Celebration Boulevard Blok AA15 No. 29, Grand
Wisata Bekasi 17510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TOMURA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, kuning, biru, putih
: 35
: ===Agen penjualan; DEPARTMENT STORE; Distributor; Jasa grosir; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Jasa toko
retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang
telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan
bisnis; MINI MARKET; Pengadaan barang untuk keperluan bisnis orang lain; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui
internet; Toko Grosir Elektronik; Toko serba ada; informasi bisnis; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa
grosir dan eceran; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas organisasi dan sumber daya); jasa ritel supermarket
dan toko serba ada (departmental store); jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan
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tidak beralkohol; layanan ritel online; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; penjualan eceran dan layanan grosir
untuk artikel pribadi; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; promosi penjualan; supermarket; toko
online===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021032608
: 10/05/2021 11:40:06
:
: PT. SINTA PRIMA FEEDMILL

540 Etiket

: KP. RAWAHINGKIK, RT 02, RW 01, LIMUSNUNGGAL, CILEUNGSI, Kota Bogor,
Jawa Barat
: Moelyono Karmayana S.H.,
: Modeka/PT Persada Modeka Centurindo Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
Loka BSD City Serpong Kota Tangerang Selatan Banten

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MAHESA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 31
: ===Aditif ekstrak ragi yang digunakan dalam pakan ternak; Aditif ekstrak ragi yang digunakan sebagai sumber protein dan
penambah rasa dalam pakan ternak; Agen anti-pengempalan dan bahan pembantu sebagai komponen utuh dalam makanan
hewan jadi; Alas kotoran kucing; Bahan makanan hewan; Bahan makanan untuk hewan termasuk bahan tambahan untuk
pakan hewan; Bahan makanan untuk hewan, suplemen makanan untuk akuakultur; Bahan pengikat mikotoksin sebagai
komponen utuh dalam makanan hewan jadi; Bahan-bahan makanan untuk hewan; Beras untuk pakan ternak; Biskuit untuk
anjing; Campuran pakan ternak; Kedelai untuk pakan hewan; Kunyah-kunyahan yang dapat dimakan untuk anjing; Lembutan
pakan ternak untuk menggemukkan; Lobak untuk pakan hewan; Makanan hewan peliharaan vegan yang dapat dimakan
untuk kucing; Makanan Hewan Peliharaan; Makanan Ternak; Makanan Ternak dari Jagung; Makanan hewan peliharaan
vegan yang dapat dimakan untuk anjing; Makanan hewan peliharaan vegan yang dapat dimakan untuk kuda; Makanan ternak;
Makanan ternak sintetis; Mout untuk pakan ternak; Pakan hewan untuk menambah kekuatan; Pakan ternak; Pelet (Makanan
Ternak); Pur (Pakan Ternak); Tepung Bahan Makanan Ternak; akar untuk pakan hewan; algarovilla untuk pakan hewan;
anjing; bahan makanan berbahan dasar sereal untuk hewan; bahan makanan berbahan dasar susu untuk hewan; bahan
makanan dan minuman untuk hewan; bahan makanan untuk anak anjing; bahan makanan untuk anak sapi; bahan makanan
untuk ayam; bahan makanan untuk burung; bahan makanan untuk domba; bahan makanan untuk hewan; bahan makanan
untuk hewan laut; bahan makanan untuk hewan ternak; bahan makanan untuk hewan yang mengandung ekstrak botani;
bahan makanan untuk ikan; bahan makanan untuk kuda; bahan makanan untuk unggas; benih untuk pakan hewan; bibit
gandum untuk pakan hewan; biji rami untuk pakan hewan; biskuit anak anjing; biskuit anjing; biskuit kucing; bubur tepung
untuk pakan hewan; dedak padi untuk pakan hewan; flax meal [makanan ternak]; ganggang untuk pakan hewan; ganggang,
tidak diolah, untuk makanan manusia atau pakan hewan; ikan hidup untuk makanan manusia; kacang dan kacang disiapkan
untuk pakan hewan; kapur untuk makanan hewan; kertas kerikil untuk sangkar burung; kios pakan untuk hewan; konsentrat
untuk pakan ternak; kucing; makanan anjing; makanan anjing, dapat dimakan; makanan ayam petelor bibit kecil; makanan
bebek; makanan biji rami untuk pakan hewan; makanan burung; makanan hewan; makanan hewan peliharaan; makanan ikan;
makanan ikan Louhan; makanan ikan hias; makanan kacang untuk hewan; makanan kaleng untuk anjing; makanan kaleng
untuk kucing; makanan kepiting; makanan khusus ayam ras butiran komplit; makanan komplit tepung untuk ayam petelur dan
bibit kecil; makanan kucing; makanan kucing, bisa dimakan; makanan kuda, bisa dimakan; makanan ternak; makanan udang
(makanan ternak udang); makanan untuk hamster; makanan untuk hewan; makanan untuk ikan akuarium; makanan untuk
ikan mas; makanan untuk tikus; memperlakukan burung, dapat dimakan; memperlakukan hewan peliharaan organik yang
dapat dimakan untuk anjing; memperlakukan hewan peliharaan organik yang dapat dimakan untuk kucing; minuman untuk
anjing; minuman untuk hewan; minuman untuk hewan peliharaan; minuman untuk kucing; oil cake (makanan untuk pakan
hewan); pakan babi; pakan ikan; pakan kuda; pakan untuk budidaya air; pakan yang diperkaya protein untuk pakan hewan;
pengganti susu untuk digunakan sebagai makanan hewan; ragi untuk pakan hewan; sediaan untuk pakan ternak; spirulina
yang belum diolah untuk makanan manusia atau pakan hewan; suplemen makanan untuk akuakultur.; susu bubuk untuk anak
kucing; susu bubuk untuk anak-anak anjing; tulang kunyah yang bisa dimakan untuk anjing; tulang kunyah yang dapat dicerna
untuk anjing; tulang sotong untuk burung; tulang sotong untuk makanan hewan; udang air asin untuk digunakan sebagai
makanan ikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2021032609
: 10/05/2021 11:42:45
:
: PT. TERANG PARTS INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Green Ville Blok AW No. 6,7,8
Jakarta Barat 11510, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: PROTERA Protection + Logo

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

: PROTERA Protection + Logo : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Kuning, Oranye, Merah, Hitam dan Putih.
: 11
: ===(instalasi) filter air reverse osmosis untuk keperluan pertanian; AC panel untuk digunakan dalam walk-in pendingin; AC
untuk kendaraan; AC untuk ruang
pemrosesan data; ALAT PENGERITING RAMBUT LISTRIK; AVOUR; Aerasi, Khususnya untuk ruang tamu; Aksesoris
keselamatan untuk peralatan dan pipa air atau gas; Aksesoris pengatur untuk peralatan dan pipa air atau gas; Alat aerasi,
Khususnya untuk ruang tamu; Alat anti silau untuk kendaraan; Alat dan mesin pemurnian air reverse osmosis; Alat listrik untuk
membuat minuman; Alat memasak; Alat pemanas dan pendingin udara gabungan; Alat pemanas dari keramik; Alat pemanas
listrik untuk memasak untuk keperluan industri; Alat pemanas ruang air panas [untuk keperluan industri]; Alat pemanas ruang
udara panas [untuk keperluan industri]; Alat pemanas udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Alat pembersih
udara, Khususnya untuk ruang tamu; Alat pembuat es; Alat pemurni udara, Khususnya untuk ruang tamu; Alat pendingin
udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Alat pengatur pakaian yang menggunakan listrik untuk keperluan rumah
tangga; Alat pengeriting rambut (hair drayer), kipas angin, lampu infra untuk keperluan kecantikan dan lampu-lampu khusus
untuk kecantikan.; Alat penghangat kaki elektrik Jepang untuk keperluan rumah tangga; Alat penghasil uap untuk tujuan
memasak; Alat penurun kelembaban untuk keperluan rumah tangga; Alat penurun tingkat kelembaban udara dalam ruangan
dengan cara mendinginkannya secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Alat penyangrai
kopi; Alat penyaringan air; Alat penyejuk minuman; Alat sirkulasi udara yang terbuat dan bahan plat alumunium; Alat sterilisasi
ultraviolet untuk pengobatan dengan bantuan air; Alat sterilisasi untuk peralatan operasi; Alat untuk memanaskan makanan
menggunakan kombinasi udara dan uap; Alat untuk mengeluarkan insektisida atau pengusir serangga; Alat untuk menjaga
minuman panas tetap hangat, alat untuk membuat air hangat; Alat untuk menyaring dan memasak kopi; Alat untuk menyaring
dan menyeduh teh; Alat untuk menyediakan air panas; Alat ventilasi (AC) untuk keperluan rumah tangga atau industri; Anglo;
Aparat pemanas untuk menghilangkan kabut pada kaca kendaraan; Aparat pembuat disinfektan; Aparat pengolahan udara,
Khususnya untuk tempat tinggal; Aparatus dan instrumen, semua untuk memberikan wewangian, memurnikan atau
menyegarkan udara, yaitu: lilin beraroma listrik, pembersih udara, dispenser listrik untuk penyegar udara; Aparatus dan
instrumen, semua untuk memberikan wewangian, memurnikan atau menyegarkan udara, yaitu: pembersih udara yang
dioperasikan dengan listrik atau baterai, dispenser untuk penyegar udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai,
pengharum udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai; Aparatus pengering sampah makanan; Bagian untuk
peralatan pendingin udara; Bak untuk perendam kaki; Bantal yang menggunakan sistem pendingin cair; Berko; Box Hidran
dari logam; COP LAMPU KENDARAAN; Clean Out ( Alat Sanitari ); Cock untuk jalur pipa [keran]; Dehumidifier, Khususnya
untuk ruang tamu; Dispenser air; Dispenser pengharum listrik; Elemen pemisah udara dan minyak.; Evaporator untuk
pendingin udara; Filter
virus untuk ventilasi; Filter udara untuk peralatan pendingin udara; Filter untuk digunakan dengan peralatan AC; Filter untuk
digunakan dengan peralatan untuk penyediaan air; Filter untuk membersihkan udara; Filter untuk pemurnian air; Fitting lampu;
Fitting untuk instalasi gas; Floor Drain ( Alat Sanitari ); Gambar cahaya proyektor; Gembreng; Hidran untuk dapur; Humidifier
penghasil anion; Instalasi dan freezer pendingin; Instalasi dan mesin pendingin; Instalasi dan peralatan instalasi untuk mobil;
Instalasi pelembab udara, Khususnya untuk ruang tamu; Instalasi pemanas air; Instalasi pemanas untuk penggunaan industri;
Instalasi pemurnian air limbah untuk sistem reklamasi dan penggunaan kembali; Instalasi pendingin udara domestik; Instalasi
pendingin udara untuk penggunaan komersial; Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap, memasak, pendinginan,
pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan; Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap,
pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan; Instalasi penguapan; Instalasi
sterilisasi; Instalasi untuk memanggang kopi; Instalasi untuk membuat kopi; Instalasi untuk mendinginkan kopi; Instalasi untuk
pendinginan kopi; Instalasi yang menggabungkan ketel dan pembuat uap untuk memproduksi air panas; Jamban; Jenis
instalasi industri untuk memasak, pengeringan dan pendinginan tujuan; Kain penutup elektrik; Kakus (WC); Kap ventilasi;
Karpet-karpet yang dipanaskan dengan listrik untuk keperluan rumah tangga; Kasur-kasur pemanas (listrik) bukan untuk
tujuan medis; Kemasan pemanas (bukan untuk keperluan medis); Kemasan pendingin dan pemanas diisi dengan bahan kimia
yang bereaksi saat memanasakan dan mendinginkan tubuh; Keran; Keran air minum; Keran dispenser; Keran galon; Keran
guci; Keran ledeng; Keran untuk pipa; Ketel listrik; Ketel untuk instalasi penyedia air panas; Kipas
ventilasi; Kipas angin; Kipas bertenaga listrik untuk keperluan ventilasi; Kipas listrik yang bisa diangkut; Kipas untuk peralatan
AC; Kipas-kipas pemanas dengan fungsi penghembus; Kloset air; Kombinasi pengering mesin cuci-; Kompor–kompor gas;
Kontainer berpendingin yang dapat dibongkar pasang; Kopi mesin domestik (elektrik); Kotak pengering udara dan kotak
pengering udara untuk mengeringkan gas melalui pengisap/penyerap untuk cairan.; Kotak pengering udara untuk
mengeringkan dan pemisahan udara-minyak dari aliran gas.; LAMPU HIAS; LAMPU LANTAI; LAMPU PAFON; LAMPU
SELANG; LED umpan memancing; Lampion untuk hiasan pesta; Lampu Berko; Lampu Blitz; Lampu CFL/LHE / lampu hemat
energi; Lampu Colen; Lampu Depan Untuk Motor; Lampu Iklan; Lampu Kotak untuk Iklan; Lampu LED; Lampu Pijar; Lampu
anti kabut kendaraan; Lampu belajar; Lampu darurat; Lampu diatas kepala; Lampu dinamo kendaraan; Lampu gantung plafon;
Lampu lantai; Lampu lilin LED; Lampu listrik dan peralatan penerangan lainnya; Lampu luar ruang; Lampu malam; Lampu
meja; Lampu mobil; Lampu patri; Lampu pembasmi hama untuk memurnikan udara; Lampu penerangan konstruksi; Lampu
perangkap serangga; Lampu pintar; Lampu sorot; Lampu sorot yang bisa digerakan sesuai dengan treknya; Lampu spot;
Lampu suasana LED; Lampu surya; Lampu tegak; Lampu untuk dekorasi; Lampu untuk di dinding; Lampu untuk instalasi
eksternal; Lampu untuk menerangi tangga, pintu dan bagian bangunan lainnya; Lampu untuk pemasangan di dinding; Lampu
untuk penerangan dalam ruangan; Lampu untuk penerangan industrial; Lampu untuk penerangan jalan umum; Lampu untuk
penerangan kantor; Lampu untuk penerangan luar ruangan; Lampu untuk penerangan pabrik; Lampu untuk penerangan
restoran; Lampu untuk penerangan rumah; Lampu untuk penerangan taman; Lampu yang dioperasikan dengan baterai
portabel yang dapat ditempatkan pada permukaan dimana sumber cahaya lain tidak tersedia; Lampu–lampu LED (Light
Emitting Diode); Lapisan penutup untuk bak mandi, dipasang; Lemari es; Lemari mayat; Lemari pendingin dan pemanas listrik;
Lembar penahan panas untuk bak mandi; Lembaran aroma/pewangi untuk alat pengatur pakaian yang menggunakan listrik
untuk keperluan rumah tangga; Lentera; Luminer LED; MESIN IRIGASI; Matras-matras pemanas elektrik; Matras-matras tidur
elektrik; Menara lampu; Mesin kopi bubuk; Mesin kopi dan biji kopi sangrai; Mesin kopi ekspreso; Mesin kopi elektrik untuk
penggunaan komersial; Mesin kopi espresso; Mesin lampu LED; Mesin listrik pengatur pakaian untuk mengeringkan pakaian
yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; Mesin listrik pengatur pakaian yang berfungsi untuk mengharumkan,
mensterilkan dan menguapi pakaian untuk keperluan rumah tangga; Mesin listrik penyimpan minuman anggur untuk keperluan
rumah tangga; Mesin listrik untuk mengeringkan pakaian yang mempunyai fungsi untuk mensterilkan, mengharumkan dan
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menghilangkan kusut untuk keperluan rumah tangga; Mesin pemanggang biji kopi; Mesin pembuat es; Mesin pembuat kopi
bubuk; Mesin pendingin; Mesin pengering kuku untuk salon kecantikan; Mesin pengering piring untuk restoran; Mesin
pengering untuk pertanian; Mesin roti; Mesin, peralatan untuk pengolahan steril;; Mesin–mesin pengeringan pakaian secara
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga dengan fungsi mensterilisasi, menghilangkan bau dan
merawat ketahanan lipatan pada pakaian; Mesin–mesin yang mengatur pencucian pakaian dengan pengeringan pakaian
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Obor; Oncor; Oncor (Obor); Oven dapur listrik;
Oven, selain untuk penggunaan laboratorium; Padasan (Bak Mandi); Panci saji elektronik; Panel tampilan diode pemancar
cahaya organik; Panggangan; Pelembab (humidifiers) elektrik untuk keperluan rumah tangga; Pelembab udara untuk
keperluan rumah tangga atau industri; Pelita (Lampu Minyak); Pelunak air untuk keperluan industri; Pemanas untuk mobil;
Pemanggang [peranti memasak]; Pemanggang kopi; Pemanggang kopi, listrik; Pemantul cahaya lampu; Pembersih udara;
Pembersih udara rumah tangga; Pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Pemijat wajah; Pemijat wajah listrik; Pemurni air;
Pemurni air untuk keperluan industry; Pemurni air untuk keperluan komersial; Penahan kap lampu; Pencahayaan langit-langit;
Pencahayaan taman; Pendingin susu; Pendingin udara untuk keperluan industri; Pendingin udara untuk keperluan rumah
tangga atau industri; Pendingin, listrik; Penerangan; Penerangan LED; Penerangan LED untuk banjir; Penerangan LED untuk
jalan; Penerangan LED untuk terowongan; Penerangan iluminasi LED; Penerangan pemancar cahaya [LED]; Penerangan
untuk lemari, dapur, ruang kerja, gudang, unit rak, dan lemari; Pengering binatu, listrik, untuk keperluan industri; Pengering
futon elektrik untuk keperluan rumah tangga; Pengering pakaian; Pengering pakaian elektrik (menggunakan tenaga listrik);
Penggiling tortilla, listrik; Penghangat (bukan untuk penggunaan medis); Penghangat selimut; Penghangat-penghangat kasur
(listrik) bukan untuk tujuan medis; Pengontrol pencahayaan; Penguap kain; Penguap-penguap (vaporizers) elektronik selain
untuk rokok-rokok elektronik; Penjernih udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Penurun kelembaban udara untuk
keperluan rumah tangga atau industri; Penyaring air limbah; Penyaring air minum; Penyaring presisi untuk pengolahan air;
Penyebar cahaya (LED); Peralatan
pemanas udara, khususnya untuk ruang keluarga; Peralatan sterilisasi; Peralatan dan instalasi pendingin; Peralatan dan
instalasi untuk keperluan penerangan, pemanasan, pendinginan, pembangkit uap, memasak, mengeringkan, ventilasi,
persediaan air dan sanitasi; Peralatan dan instrument yang digunakan dalam mensterilisasi cairan dan gas yang digunakan
dalam industri bioteknologi; Peralatan dan instrument yang digunakan dalam mensterilisasi cairan dan gas yang digunakan
dalam industri farmasi; Peralatan dan instrument yang digunakan dalam mensterilisasi cairan dan gas yang digunakan dalam
industri medis; Peralatan dan komponen untuk penerangan, pemanas, pencairan es, dan pendingin udara; Peralatan dan
perangkat penerangan non-listrik; Peralatan dan perlengkapan pemanas air; Peralatan dan perlengkapan pendingin air;
Peralatan dan sistem untuk pengumpulan, penyimpanan, pengaliran air permukaan dan pendistribusian air tersebut; Peralatan
electrothermic rumah tangga, selain untuk tujuan kecantikan atau sanitasi; Peralatan humidifikasi untuk
digunakan dengan peralatan pendingin udara; Peralatan listrik untuk membuat makanan panas; Peralatan listrik yang
digunakan untuk menyiapkan minuman panas; Peralatan membran dalam bentuk filter untuk memurnikan air; Peralatan nonelektrik untuk membuat kopi (pemanas); Peralatan pembuat kopi listrik untuk penggunaan komersial; Peralatan pembuat
minuman kopi listrik; Peralatan pemurnian dan pengolahan air; Peralatan pemurnian dan pengolahan air limbah; Peralatan
pendingin udara bergerak; Peralatan pendingin udara jendela; Peralatan pendingin udara, Khususnya untuk fungsi pengaturan
pemanas, pendingin dan pelembab; Peralatan penerangan LED; Peralatan penerangan dinding; Peralatan penerangan
khususnya untuk jam dan alarm jam atau sensor yang memantau kesehatan dan kesejahteraan; Peralatan penerangan listrik
malam; Peralatan pengeringan untuk pakan ternak; Peralatan penghasil es; Peralatan penyimpanan es; Peralatan untuk
memasak, memanaskan, merebus dan memanggang makanan; Peralatan untuk membasmi kuman dengan tujuan medis atau
kesehatan; Peralatan untuk membuang air yang sudah dipanaskan dan/atau didinginkan; Peralatan untuk pemanas dan
penyediaan air; Peralatan untuk penerangan, pemanasan, pemasakan, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air, dan
keperluan sanitasi; Peralatan ventilasi (penyejuk udara) untuk menghangatkan; Peralatan-peralatan electrothermic rumah
tangga; Peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga untuk tujuan sanitasi; Peralatan yang dipanaskan secara listrik
untuk mengisi kopi; Perangkat selaput dalam bentuk saringan–saringan untuk pemurnian air; Perkakas penerangan dengan
Oioda Pemancar Cahaya (LEO); Perkakas pengendali suhu untuk kendaraan; Perkolator alat pembuat kopi (listrik);
Perlengkapan lampu langit-langit; Perlengkapan lampu pembesar listrik; Perlengkapan pencahayaan LED (light emitting diode)
untuk digunakan dalam tampilan, komersial, industri, perumahan, dan aplikasi pencahayaan aksen arsitektur; Perlengkapan
pencahayaan LED untuk aplikasi pencahayaan di dalam dan luar ruangan; Perlengkapan pencahayaan yang
mengintegrasikan pencahayaan alami dan lampu neon ke dalam fixture; Perlengkapan untuk bola lampu pijar; Pipa cabang
menjadi bagian dari pendingin udara; Pipa cabang menjadi bagian dari perlatan penyejuk udara; Pipa instalasi AC; Pipa untuk
instalasi gas; Pot kopi elektrik; Produk penerangan yang menggunakan perangkat optoeletronik; RUMAH LAMPU
KENDARAAN; Rak untuk peralatan disinfeksi dan sterilisasi; Regulator gas; Regulator gas untuk jaringan gas bumi rumah
tangga; Rel untuk peralatan disinfeksi dan sterilisasi; Ruang pendingin; Ruang pendingin berukuran kontainer untuk
penyimpanan bahan makanan; Ruangan penyimpanan dingin modular; Rumahan lampu (fitting lampu); Saluran air untuk
kamar mandi; Sandal-sandal elektrik; Sandwich toaster, listrik; Saringan air jalan toll ( Deck Drain ); Saringan air untuk
keperluan sanitasi; Saringan karbon aktif.; Saringan kopi (listrik); Saringan lemak ( Kitchen sink ); Saringan nano untuk
mendaur ulang air limbah industri dan domestik; Saringan sistem pencuci (washer).; Saringan untuk air minum; Saringan
untuk bak cuci piring dan/atau wastafel.; Saringan untuk kompresor pendingin hawa (AC).; Screen Shower; Selang lentur
bagian dari alat penyejuk udara; Selang lentur untuk pendingin udara; Selimut elektrik; Selimut kaki elektrik; Selongsong
lampu; Semprong (Cerobong); Semprotan foundation kosmetik listrik untuk penggunaan sanitasi rumah tangga; Semprotan
losion kosmetik listrik untuk penggunaan sanitasi rumah tangga; Sirkulator-sirkulator; Sistem instalasi gas medis atau
kesehatan; Sistem penerangan pemadaman listrik; Sistem sterilisasi uap; Steamer handuk untuk tujuan penataan rambut;
Sterilisasi Peralatan Makan; Sterilisasi toilet UV untuk keperluan rumah tangga; String lampu; Tabung pendar untuk
penerangan; Tas untuk sterilisasi; Teko kopi listrik; Toilet disesuaikan untuk pasien medis; Tudung
untuk peralatan pendingin udara; Tudung ventilasi untuk oven; Tungku masak [oven]; Turbin ventilator tanpa listrikyang
digerakkan oleh tenaga angin dan tekanan panas dari dalam; Turki lemari mandi, portabel; Tutup bak kontrol ( Man hole );
Tutup saluran got ( Grating ); Unit AC yang
dipasang di jendela; Unit dispenser dan diffuser untuk mengeluarkan dan menyebarkan aroma pada ruangan; Unit
pencahayaan untuk rel yang dialiri listrik; Unit pendingin udara perumahan; Unit sterilisasi untuk keperluan medis; Unit
sterilisasi untuk penggunaan medis; Ventilator; Wicks diadaptasi untuk kompor minyak; adaptor toilet duduk dan adaptor toilet
duduk untuk anak-anak; aerator hemat air kran; aerator keran; air mancur; air mancur coklat; air mancur coklat, listrik; air
mancur dalam ruangan; air mancur dekoratif; air mancur hias; air mancur meja hias; air pendingin; air penyaringan unit untuk
akuarium; aksesoris keselamatan untuk air atau aparat gas dan pipa; aksesoris pengaturan untuk aparat dan pipa air atau
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gas; akuarium lampu; akumulator panas; akumulator panas matahari; akumulator uap; akumulator untuk sistem pendingin
udara untuk kendaraan; alat barbecue; alat berupa tabung tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi linen dan alat
kesehatan rumah sakit dengan menggunakan uap panas bersuhu tinggi; alat cukur busa panas listrik; alat dan mesin
penyaring udara; alat dan mesin penyaringan dan pembersih udara; alat desinfektan untuk air; alat desinfektan untuk pakaian;
alat destilasi *; alat distilasi untuk keperluan industri; alat distilasi untuk proses kimia; alat distilasi vakum untuk keperluan
industri; alat ion kromatografi pertukaran otomatis untuk keperluan industri; alat ionisasi udara atau alat ionisasi air; alat
ionisasi untuk pengolahan air; alat ionisasi untuk pengolahan udara; alat kontrol lingkungan; alat kromatografi cair untuk
keperluan industri; alat kromatografi gas untuk keperluan industri; alat kromatografi otomatis untuk keperluan industri; alat
kromatografi untuk keperluan industri; alat listrik untuk sterilisasi dan detoksifikasi (detoxification) makanan dan benda-benda
dengan efek penghilang bau; alat masak induksi elektromagnetik untuk keperluan rumah tangga dan industri; alat medis yang
berbentuk pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan
tinggi; alat memasak sous-vide, listrik; alat memasak untuk menggoreng dengan minyak; alat montase dibentuk untuk tungku;
alat pelembab udara; alat pemanas dan pendingin untuk mengeluarkan minuman panas dan dingin; alat pemanas listrik
tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi; alat pemanas listrik
tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk keperluan
medis; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan
tinggi untuk penggunaan medis; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi makanan menggunakan uap
bersuhu dan bertekanan tinggi; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi makanan menggunakan uap
bersuhu dan bertekanan tinggi untuk memasak; alat pemanggang; alat pembakar dengan listrik untuk keperluan industri; alat
pembuat teh dan kopi listrik; alat pemurni air; alat pemurni air listrik untuk keperluan rumah tangga; alat pemurni air non-listrik
untuk keperluan rumah tangga; alat pemurni air portabel; alat pemurni air untuk keperluan komersial; alat pencuci desinfektan;
alat pendingin berbasis surya; alat pendingin minuman; alat pendingin udara dan kipas; alat pengatur kelembapan udara bagi
keperluan rumahtangga yang digerakkan USB; alat pengatur kelembapan udara yang menggunakan listrik; alat pengatur
untuk pengolahan air; alat pengering rambut untuk keperluan industri; alat pengering untuk bahan makanan; alat pengering
untuk bahan makanan untuk keperluan rumah tangga; alat penggoreng listrik yang memiliki generator potensial listrik untuk
mencegah minyak dari degradasi untuk keperluan industri; alat penggoreng tanpa minyak (air fryers); alat penghasil ion untuk
keperluan industri; alat penghasil ion untuk keperluan rumah tangga; alat penghilang bau di udara; alat penghilang bau udara;
alat pengontrol tekanan (alat pengatur) untuk alat pengolahan air; alat penyaringan dan sterilisasi air; alat penyemprot asap;
alat penyeteril untuk botol susu bayi; alat steamer rambut; alat sterilisasi udara untuk keperluan rumah tangga; alat sterilisasi
untuk botol bayi; alat uap untuk kulit; alat untuk penerangan; alat untuk pengatur kelembapan udara di dalam ruangan
[aparatus]; alat untuk pengatur kelembapan udara yang berisi air dan diletakkan pada radiator pemanas sentral; alat untuk
pengolahan air; alat untuk penyaring air minum; alat ventilasi; alat-alat pendingin udara listrik; aparat AC; aparat AC untuk
bangunan komersial; aparat AC untuk keperluan industri; aparat AC untuk keperluan rumah tangga; aparat air pelunakan;
aparat aparat dan gas pemurnian gas scrubbing; aparat dan instalasi AC; aparat dan instalasi memasak; aparat dan instalasi
pengering; aparat dan instalasi untuk penggunaan komersial memasak; aparat dan mesin pemurni air; aparat dan mesin
pemurni udara; aparat disinfektan untuk tujuan medis; aparat disinfektan untuk uang kertas; aparat fumigasi, bukan untuk
tujuan medis; aparat gabungan untuk pendinginan dan pembekuan; aparat humidifikasi untuk digunakan dengan aparat AC;
aparat irigasi untuk hortikultura; aparat irigasi untuk keperluan pertanian; aparat membersihkan udara; aparat minumanpendingin; aparat pelunakan air dan instalasi; aparat pemanas; aparat pemanas di bawah lantai; aparat pemanas induksi
listrik; aparat pemanas lantai; aparat pemanas ruangan; aparat pemanasan uap; aparat pemanasan, listrik; aparat pembersih
minyak; aparat pemurni air untuk keperluan rumah tangga; aparat pemurnian untuk pembuangan air; aparat pendingin; aparat
pendingin air; aparat pendingin udara; aparat pendinginan; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk penerangan,
memasak, pendinginan dan sanitasi tujuan; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan memasak; aparat
pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan pencahayaan; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan
pendinginan; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan sanitasi; aparat pengendalian lingkungan untuk
penerangan, memasak, pendinginan dan sanitasi tujuan; aparat pengendalian lingkungan untuk tujuan memasak; aparat
pengendalian lingkungan untuk tujuan pencahayaan; aparat pengendalian lingkungan untuk tujuan pendinginan; aparat
pengendalian lingkungan untuk tujuan sanitasi; aparat penghilang bau udara listrik; aparat pengolahan air limbah; aparatur
asupan air; aparatur desalinasi; aparatur desiccating; aparatur disinfektan; aparatur filtrasi akuarium; aparatur kriogenik;
aparatur mandi hydromassage; aparatur pakan pengeringan hewan; aparatur pembangkit uap; aparatur pemulihan gas;
aparatur pemurni udara; aparatur pemurnian air; aparatur pemurnian gas; aparatur pencahayaan; aparatur pencahayaan
panel datar; aparatur pencahayaan panggung; aparatur pengeringan; aparatur pengeringan kayu lapis; aparatur pengeringan
panen; aparatur penghilang bau udara; aparatur sauna; aparatur sauna wajah; aparatur scrubbing gas; aparatur sterilisasi
buku; aparatur sterilisasi udara; aparatur tanning [tempat tidur matahari]; aparatur udara panas; aparatus industri untuk
memurnikan air; aparatus ionisasi untuk pengobatan cairan dan gas untuk keperluan industri, komersial atau pertanian;
aparatus ionisasi untuk pengobatan udara; aparatus ionisasi untuk pengobatan udara atau air; aparatus ionisasi untuk
pengolahan air; aparatus pemanas ruangan listrik untuk keperluan rumah tangga; aparatus pemanas ruangan untuk keperluan
industri; aparatus pemanas uap untuk keperluan industri; aparatus pengatur kelembapan udara; aparatus pengatur
kelembapan udara, selain untuk keperluan medis; aparatus pengeringan makanan ternak; aparatus pengeringan serat kimia;
aparatus pengeringan tangan listrik untuk washrooms; aparatus pengeringan tangan untuk kamar kecil; aparatus pengeringan
untuk proses kimia; aparatus penghasil uap; aparatus penyegar udara; aparatus untuk air industri pemurnian; aparatus untuk
dehidrasi limbah makanan; aparatus untuk digunakan dalam penguapan; aparatus untuk dispensing es; aparatus untuk
fondue, listrik; aparatus untuk fondue, non-listrik; aparatus untuk memurnikan air keran; aparatus untuk raclette, listrik;
aparatus untuk rambut kering; aparatus untuk tujuan penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendingin,
pengeringan, ventilasi, pasokan air dan sanitasi; bagian komponen untuk memanaskan dan sistem pendingin udara untuk
kendaraan, yaitu katup ekspansi; bak cuci untuk didapur; bak cuci untuk piring dan peralatan dapur; bak jet hot; bak mandi;
bak mandi untuk mandi sitz; bak untuk merendam kaki portabel; bak untuk merendam kaki portabel listrik; bantal dipanaskan
elektrik, bukan untuk tujuan medis; bantal pemanasan [bantalan], bukan untuk keperluan medis; barbecue, table-top barbecue,
pealatan barbecue dan pemanggang untuk memanggang; basa lamp; baskom sampo untuk penggunaan di tempat pangkas
rambut; bath tub jet; batu sauna; batuan lava untuk digunakan dalam pemanggang barbekyu; bejana kakus; bejana kakus
gaya Jepang; berdiri bebas lentera kertas; berdiri bebas teras gas pemanas; berdiri bebas teras pemanas listrik; berenang
aparat renang pengklorinasi; berwarna menyala obor taman; berwarna obor menyala; biaya overhead mandi; bibcocks; bidet;
bidet air mancur; bidet listrik untuk keperluan rumah tangga; bilik atau box pancuran mandi; bilik mandi; bilik penyamakan;
bioreaktor untuk digunakan dalam pengolahan air limbah; bioreaktor untuk digunakan dalam pengolahan
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limbah; bir kopi, listrik; blast furnace; blower cerobong asap; blower rambut; blower udara panas; bohlam indikator kendaraan;
boiler air panas; boiler gas; boiler industri; boiler listrik; boiler pemanas sentral; boiler pemanasan; boiler ruang cuci; boiler
telur, listrik; boiler untuk instalasi pemanas; boiler untuk mandi; boiler, selain bagian dari mesin; bola disko menyala; bola
lampu; bola lampu LED; bola lampu elektrik; bola lampu mobil; bola lampu neon kompak [CFL]; bola lampu untuk sinyal arah
untuk kendaraan; bola lampu, listrik; bola pelampung untuk tangki toilet; bola tangki toilet; botol air panas; botol penyaringan
air dijual kosong; briket keramik untuk digunakan dalam pemanggang barbekyu; broiler listrik; buang pipa untuk bak mandi;
buang pipa untuk instalasi sanitasi; busur lampu; candelabras, listrik; cartridge filter akuarium; cekungan Keramas portabel;
cekungan shampoo; ceret kopi elektrik; ceret listrik untuk keperluan rumah tangga; ceret tanpa kabel, listrik; ceret teh, listrik;
ceret, listrik; cerobong asap cerobong asap; cerobong asap lampu; cerobong asap untuk boiler pemanasan; cerobong asap
untuk lampu minyak; cetakan wafel, listrik; chandelier; cincin memasak; coffeepots listrik tanpa kabel; cooktops; cooktops gas;
cooktops listrik; cryostats, selain untuk penggunaan laboratorium; data biometrik, detak jantung, pergerakan tubuh, dan kalori
yang terbakar.; defrosters untuk kendaraan; dehidrator makanan listrik untuk kebutuhan rumah tangga; dehumidifiers;
dehumidifiers industri; dehumidifiers untuk digunakan dalam ruang operasi; dehumidifiers, listrik; dehydrators makanan, listrik;
diffusers cahaya; dinamo lampu untuk sepeda; dinding spouts untuk mencuci baskom tangan; dioda pemancar cahaya [LED]
aparatur pencahayaan; dipanaskan elektrik karpet; dipasang kain selimut untuk botol air panas; dipasang kain selimut untuk
kepala steamer garmen; dipasang kain selimut untuk toaster listrik; dipasang mencakup spa; dispenser air panas listrik;
dispenser disinfektan untuk toilet; dispenser listrik untuk deodoran ruangan; dispenser listrik untuk penyegar udara; dispenser
minuman, listrik; dosis katup [bagian dari instalasi pemanas atau gas]; downlight; elektrik dipanaskan bantalan, bantal dan
selimut, bukan untuk tujuan medis; elektrik dipanaskan rel handuk; elemen pemanas; emitter irigasi tetes [fitting irigasi];
espresso mesin, listrik; evaporator; evaporator untuk peralatan pendingin udara; evaporator untuk proses kimia; extractors
[ventilasi atau AC]; fans untuk aparat AC; fans untuk instalasi AC; fiitting, berbentuk, untuk tungku; filamen magnesium untuk
penerangan; filamen untuk lampu listrik; filter air; filter air reverse osmosis; filter air reverse osmosis untuk keperluan industri;
filter akuarium; filter bidet; filter elektrostatis untuk penyaringan air reverse osmosis; filter impurities (impurities filters) untuk
instalasi pemurnian air reverse osmosis; filter kopi, bukan dari kertas, menjadi bagian dari pembuat kopi listrik; filter kopi,
listrik; filter kran; filter pembersih udara; filter pemurni air; filter pemurnian air listrik untuk keperluan rumah tangga; filter
pemurnian air reverse osmosis; filter pengolahan air; filter pengolahan air reverse osmosis; filter tekanan berlebih untuk
pemurnian air reverse osmosis (selain mesin); filter udara untuk instalasi industri; filter udara untuk keperluan industri; filter
udara untuk keperluan rumah tangga; filter udara untuk penggunaan industri; filter untuk AC; filter untuk air minum; filter untuk
air minum reverse osmosis; filter untuk aparatur pencahayaan; filter untuk bidet; filter untuk digunakan dengan peralatan untuk
pasokan air reverse osmosis; filter untuk kerudung extractor; filter untuk kolam air panas; filter untuk kolam renang; filter untuk
mencegah impurities dalam air; filter untuk pembersih udara; filter untuk pencahayaan panggung; filter untuk perangkat
pelepas air reverse osmosis; filter warna untuk aparatur pencahayaan; fitting mandi; fitting mandi udara panas; fitting oven
terbuat dari fireclay; fitting, berbentuk, untuk oven; flameless dioda pemancar cahaya [LED] lilin; flare asetilena; fondue pot,
listrik; fondues [aparat memasak], listrik; footmuffs, elektrik dipanaskan; footwarmers listrik; footwarmers listrik dalam sifat
footmuffs; footwarmers listrik untuk penggunaan pribadi; footwarmers, listrik atau non-listrik; footwarmers, non-listrik; freezer;
freezer dada; freezer kriogenik; freezer listrik; freezer listrik es krim; freezer listrik untuk keperluan rumah tangga; freezer untuk
tujuan penyimpanan medis; gabungan alat pemanas dan pendingin udara; gas memasak oven; gas memasak oven untuk
keperluan rumah tangga; gelas lampu; gelas untuk lampu minyak; generator acetylene; generator busa untuk tujuan hiburan;
generator gas panas; generator gelembung sabun untuk tujuan hiburan; generator microbubble untuk mandi; generator uap;
gerak lampu keamanan sensitif; griddles bertenaga gas-[peralatan memasak]; griddles listrik [peralatan memasak]; guci kopi,
listrik; gudang anggur, listrik; halogen bola lampu; heat sink untuk digunakan dalam alat pemanas; heat sink untuk digunakan
dalam alat pendingin; hibachis [aparat pemanas Jepang]; hidran; hidran kebakaran; hot plate dan pemanggang listrik;
humidifier; humidifier industri; humidifier untuk alat musik; humidifier untuk keperluan rumah tangga; humidifier untuk radiator
pemanas sentral; humidifier, listrik; iluminator inframerah; impeler [bagian dari aparat AC]; impeller udara untuk ventilasi;
induksi listrik (ranges listrik); industri mesin pengeringan hidangan; industri oven memasak; insenerator sampah; insinerator;
insinerator limbah untuk keperluan industri; insinerator limbah untuk keperluan rumah tangga; insinerator pembuangan limbah;
insinerator sampah; insinerator sampah untuk keperluan industri; insinerator sampah untuk keperluan rumah tangga; instalasi
AC; instalasi AC domestik; instalasi AC sentral; instalasi AC sentral untuk keperluan industri; instalasi AC sentral untuk
keperluan rumah tangga; instalasi AC untuk keperluan industri; instalasi AC untuk keperluan rumah tangga; instalasi AC untuk
mobil; instalasi AC untuk penggunaan komersial; instalasi air hujan pemurnian; instalasi air pelunakan; instalasi conveyor abu,
otomatis; instalasi cryosauna; instalasi dan mesin pendingin; instalasi desalinasi; instalasi distribusi air; instalasi kamar mandi;
instalasi kamar yang bersih; instalasi kayu lapis pengeringan; instalasi mandi; instalasi mandi mandi; instalasi mandi sauna;
instalasi memasak; instalasi otomatis untuk membuat kopi; instalasi pakan pengeringan hewan; instalasi pasokan air; instalasi
pemanas; instalasi pemanas air panas; instalasi pemanas di bawah lantai; instalasi pemanas sentral gas berbahan bakar;
instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir; instalasi pembangkit uap; instalasi pembilasan air; instalasi pemurni air; instalasi
pemurnian air; instalasi pemurnian air limbah; instalasi pemurnian air reverse osmosis; instalasi pemurnian gas; instalasi
pemurnian minyak; instalasi pemurnian untuk pembuangan air; instalasi pencahayaan; instalasi pencahayaan serat optik;
instalasi pencahayaan untuk kendaraan udara; instalasi pendingin air; instalasi pendingin untuk air; instalasi pendingin untuk
cairan; instalasi pendingin untuk kendaraan; instalasi pengendalian lingkungan untuk penerangan, memasak, pendinginan dan
sanitasi tujuan; instalasi pengendalian lingkungan untuk sanitasi tujuan; instalasi pengendalian lingkungan untuk tujuan
memasak; instalasi pengendalian lingkungan untuk tujuan pencahayaan; instalasi pengendalian lingkungan untuk tujuan
pendinginan; instalasi pengeringan; instalasi pengeringan panen; instalasi pengolahan air limbah; instalasi penyaringan air;
instalasi penyaringan udara; instalasi polimerisasi; instalasi sanitasi; instalasi sanitasi portabel; instalasi scrubbing gas;
instalasi serat kimia pengeringan; instalasi untuk bahan bakar nuklir pengolahan; instalasi untuk membakar gas; instalasi
untuk penerangan jalan; instalasi untuk pengolahan bahan bakar nuklir dan bahan moderator nuklir; instalasi untuk
pengolahan bahan moderasi nuklir; instalasi untuk penyaringan air reverse osmosis; instalasi ventilasi; ionizers air; ionizers air
untuk keperluan rumah tangga; ionizers udara rumah tangga; jack pemanggang; jet air; jet air untuk digunakan di bak mandi;
jet air untuk digunakan di kolam air panas; kalsinasi kiln untuk keperluan industri; kamar bersih; kamar mandi prefabrikasi yang
dijual sebagai satu kesatuan; kamar mandi tenggelam; kandang mandi; kantong pensteril yang dapat dibuang; kap lampu; kap
pencahayaan; kap ventilasi untuk oven; kapal uap handuk; kapal uap handuk untuk salon rambut; kapal uap rambut untuk
digunakan di salon kecantikan; kapal uap telur listrik untuk keperluan rumah tangga; kapas membuat permen mesin; kapsul
coklat, dapat diisi ulang, untuk mesin kakao listrik; kapsul kakao kosong untuk mesin kakao listrik; kapsul kakao yang dapat
digunakan kembali untuk mesin kakao listrik; kapsul kakao yang dapat diisi ulang untuk mesin kakao listrik; kapsul kakao,
dapat digunakan kembali, untuk mesin kakao listrik; kapsul kakao, kosong, untuk mesin kakao listrik; kapsul kopi kosong untuk
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mesin kopi elektrik; kapsul kopi yang dapat digunakan kembali untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi yang dapat diisi ulang
untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi, dapat digunakan kembali, untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi, dapat diisi ulang, untuk
mesin kopi listrik; kapsul kopi, kosong, untuk mesin kopi listrik; kapsul teh kosong untuk mesin teh listrik; kapsul teh yang
dapat digunakan kembali untuk mesin teh listrik; kapsul teh yang dapat diisi ulang untuk mesin teh listrik; kapsul teh, kosong,
untuk mesin teh listrik; kapsul teh, yang dapat digunakan kembali, untuk mesin teh listrik; kapsul teh, yang dapat diisi ulang,
untuk mesin teh listrik; karbon untuk lampu busur; kartrid-kartrid saringan (filter cartridges) untuk pemurni air; katub keran;
katup air; katup air untuk sistem pendingin udara untuk kendaraan; katup bola; katup hidran dari Logam; katup kontrol mandi;
katup meteran dan penyaring air untuk digunakan dalam industri bahan kimia, minyak, gas dan pembangkit listrik; katup
pancuran; katup pelepas tekanan (peralatan pengaman) untuk alat pengolahan air; katup pengendali ketinggian di tangki;
katup pengontrol suhu [bagian dari instalasi penyediaan air] (temperature control valves; katup pipa air; katup radiator
termostatik; katup termostatik [bagian dari instalasi pemanas]; katup termostatik sebagai bagian dari instalasi pemanas; katup
udara untuk instalasi pemanas uap; katup udara untuk instalasi pemanas uap (untuk air, minyak dan gas) dan bagian serta
perlengkapannya, tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil; kaus kaki, elektrik dipanaskan; kebakaran gas;
kebakaran listrik; kekuatan mandi; kelopak untuk kursi toilet; kendi penyaringan air; kepala kompor; kepala pancuran; kepala
pancuran genggam; kepala shower; keran; keran *; keran air; keran air pancur; keran bidet; keran dapur yang bermacammacam model/bentuk (kitchen mixed faucets); keran saluran pipa; keran termostatik; keran untuk bak cuci; keran untuk
mencuci baskom tangan; keran untuk pipa; keran untuk pipa dan saluran pipa; keran yang digunakan untuk di dapur; keran
yang digunakan untuk kamar mandi; kerangka struktural untuk oven; kerangka-kerangka saringan (filter housings) untuk
pemurni air; keranjang saringan untuk bak cuci; kerudung extractor untuk dapur; kerudung kompor; kerudung pengekstrak
untuk dapur; kerudung untuk aparat AC; kerudung ventilasi; keselamatan lampu untuk digunakan di bawah tanah; ketel; ketel
logam, listrik; ketel uap; ketel uap, selain bagian dari mesin; kiln; kiln furniture [penopang]; kimia akan mengaktifkan
pemanasan bantalan, bukan untuk tujuan medis; kipas [bagian dari instalasi pendingin udara]; kipas angin [AC]; kipas angin
listrik; kipas angin ruangan; kipas atap; kipas langit-langit; kipas listrik portabel; kipas listrik untuk AC; kipas listrik untuk
keperluan rumah tangga; kipas listrik untuk penggunaan pribadi; kipas pendingin; kloset portabel dan sekali pakai; kolam air
panas; kolektor panas matahari [pemanasan]; kolom distilasi; kolom distilasi vakum untuk keperluan industri; kolom
kromatografi untuk keperluan industri; kompor; kompor [aparat pemanas]; kompor arang; kompor batubara; kompor berkemah;
kompor bertekanan; kompor couscous, listrik; kompor gas; kompor gas untuk keperluan rumah tangga; kompor induksi;
kompor lambat listrik; kompor listrik; kompor listrik untuk penggunaan berkemah; kompor memasak; kompor memasak listrik
untuk keperluan rumah tangga; kompor minyak; kompor portable; kompor portable untuk penggunaan berkemah; kompor
tekanan, listrik; kompor telur, listrik; kompor untuk memasak, elektrik; kompor-kompor dengan 16 sumbu dan 20 sumbu dan
perlengkapan yang dibentuk untuk kompor; kondensor gas, selain bagian dari mesin; kondisioner kulit elektrik menggunakan
ion introducers untuk tujuan rumah tangga; kontainer berpendingin; kontrol air katup untuk kran; korek api *; korek api [aparat]
untuk pemanggang; korek api gas; korek api gesekan untuk memicu Bunsen pembakar; korek api gesekan untuk menyalakan
gas; korek api lilin; korek api panggangan; korek api piroforik, selain untuk perokok; kotak abu tungku; kotak keren portabel,
listrik; kotak lampu; kotak pendingin, listrik; kran hemat air; kran mixer untuk pipa air; kran otomatis; kran tunggal tuas untuk
tenggelam; kran untuk pipa dan pipa; kulkas gas; kulkas kimchi; kulkas kosmetik; kulkas listrik untuk keperluan rumah tangga;
kulkas portable; kulkas-freezer; kumparan [bagian dari penyulingan, pemanasan atau pendinginan instalasi]; kursi toilet;
kurung untuk pembakar gas; lampu; lampu LED kuku; lampu Natal musik; lampu Natal, selain lilin; lampu Trailer; lampu aksen
untuk penggunaan dalam ruangan; lampu akuarium; lampu baca dan lampu buku; lampu belakang mobil; lampu belakang
untuk kendaraan; lampu belakang untuk kendaraan darat; lampu bertenaga surya; lampu besar untuk mobil; lampu bola;
lampu bolam; lampu buku; lampu cadangan untuk kendaraan darat; lampu curling; lampu dekoratif; lampu dekoratif untuk
liburan; lampu depan portabel; lampu depan untuk tujuan pencahayaan; lampu desktop yang USB-powered; lampu dinding;
lampu directional untuk sepeda; lampu discharge; lampu elektrik dan peralatan penerangan lainnya; lampu gantung; lampu
gas; lampu halogen; lampu helm; lampu iluminasi panggung; lampu indikator untuk ruang operasi; lampu inframerah, bukan
untuk tujuan medis; lampu jalan; lampu keamanan; lampu keamanan untuk penggunaan outdoor; lampu kendaraan; lampu
kepala mobil; lampu kerja; lampu keselamatan; lampu keselamatan LED; lampu klieg; lampu kuku; lampu kuku UV; lampu
kuman; lampu kuman untuk pemurni udara; lampu laboratorium; lampu lampu; lampu lampu LED; lampu langit-langit; lampu
lilin; lampu lilin LED; lampu linear LED; lampu listrik; lampu listrik untuk pohon Natal; lampu malam; lampu malam listrik; lampu
malam, selain lilin; lampu meja; lampu menyelam; lampu miniatur; lampu minyak; lampu neon; lampu panggung dan lampu
lentera; lampu penambang; lampu pencahayaan foto ulang; lampu penerangan; lampu penerangan komersial; lampu penunjuk
arah untuk mobil; lampu pergelangan tangan dan lampu depan untuk penggunaan pribadi; lampu pijar; lampu proyeksi LED;
lampu reflektor; lampu rem untuk kendaraan; lampu saku; lampu sepeda; lampu sepeda motor; lampu siklus; lampu sinar
ultraviolet, bukan untuk tujuan medis; lampu sorot; lampu sorot LED; lampu sorot atas; lampu sorot genggam; lampu sorot
untuk digunakan pada kendaraan; lampu standar; lampu studio; lampu suasana hati; lampu surya; lampu surya luar ruangan;
lampu tabung; lampu taman; lampu tanning; lampu tembak; lampu tenaga surya; lampu trailer perahu; lampu uap logam
halogen UV; lampu untuk digunakan pada pencahayaan orang, binatang, benda, pemandangan dan lingkungan sekitarnya;
lampu untuk kendaraan; lampu untuk memikat ikan; lampu untuk mobil; lampu untuk penggunaan outdoor; lampu untuk tenda;
lampu utilitas portabel; lantai saluran; layar mandi; lemari display dipanaskan; lemari display freezer; lemari display pendingin;
lemari es; lemari es listrik; lemari es pendingin untuk keperluan industri; lemari es pendingin untuk keperluan rumah tangga;
lemari es portabel untuk penggunaan konsumen; lemari es prefabrikasi dan freezer prefabrikasi; lemari es untuk keperluan
industri dan rumah tangga; lemari es untuk tujuan penyimpanan medis; lemari es, peralatan pendingin dan freezer untuk
tujuan penyimpanan medis; lemari freezer; lemari pendingin; lentera Cina; lentera Cina listrik; lentera kertas; lentera kertas
Jepang; lentera kertas portable; lentera lilin; lentera listrik; lentera minyak; lentera untuk penerangan; libur lampu listrik; lightemitting diode [LED] bawah air lampu; light-emitting diode [LED] lampu; light-emitting diode [LED] lampu lanskap; light-emitting
diode [LED] lampu suasana hati; light-emitting diode [LED] luminer; light-emitting diode [LED] pencahayaan instalasi; lightemitting diode [LED] perlengkapan pencahayaan; lilin beraroma listrik; lilin elektronik; lilin flameless; lilin listrik; lilin listrik dan
lilin tanpa cacat; liners dipasang untuk mandi; liners dipasang untuk mandi dan mandi; liners dipasang untuk mandi nampan;
liners pas untuk kolam air panas; listrik botol air panas; listrik piring panas; listrik ruang pendingin peralatan untuk keperluan
rumah tangga; listrik wangi lilin; luminer; luminer listrik; makan peralatan untuk boiler pemanasan; mandi kepala genggam;
mandi kepala hemat air; mandi layar; mandi listrik; mandi mixer; mandi nampan; mandi pencampuran katup; mandi portabel;
mandi shower; mangkuk cuci tangan (bagian dari instalasi sanitasi); mangkuk toilet; mangkuk toilet dan kursi dijual sebagai
satu unit; mangkuk toilet dengan air jet bidet terintegrasi; mantel lampu; map-lampu baca untuk kendaraan; matahari lampu;
mawar mandi; meja dapur dengan wastafel yang terintegrasi untuk penggunaan komersial; meja dekoratif berbahan bakar
obor; membaca lampu; membuat mesin es batu; menara pendingin air; menara
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penyulingan untuk distilasi; mencuci tangan cekungan [bagian dari instalasi sanitasi]; menembakkan gas pemanasan instalasi;
menembakkan gas tungku; menerobos lampu untuk kendaraan darat; mengatur aksesoris untuk pipa gas dan jalur; mengatur
dan keamanan aksesoris untuk peralatan air; mengatur dan keamanan aksesoris untuk peralatan gas; mengatur dan
keamanan aksesoris untuk pipa gas; mengatur peralatan untuk instalasi pipa gas; menyembuhkan lampu, bukan untuk tujuan
medis; menyisipkan perapian; menyisipkan perapian dalam sifat kompor; menyisipkan perapian dalam sifat pembakar bahan
bakar padat; meracik sistem untuk deodoran ruangan; meracik sistem untuk penyegar udara; merokok generator untuk
memasak; merokok menghasilkan peralatan untuk memasak; merokok mesin pembangkit untuk digunakan dalam peternakan
lebah; merokok mesin pembangkit untuk menciptakan efek teatrikal khusus; mesin air untuk keperluan pertanian; mesin asap;
mesin cuci (washer) sayuran; mesin cuci untuk kran air; mesin dan alat pembeku untuk keperluan industri dan rumah tangga;
mesin dan peralatan pembeku untuk keperluan industri; mesin es dan aparat; mesin es dispensing; mesin kabut; mesin kayu
lapis pengeringan; mesin kopi; mesin kopi elektrik; mesin kopi listrik untuk keperluan rumah tangga; mesin kopi otomatis;
mesin kopi, listrik; mesin menggoreng mendalam; mesin pemanggang; mesin pemanggang roti; mesin pembangkit asap
buatan; mesin pembersih udara; mesin pembuatan es krim; mesin pembuatan roti; mesin pembuatan roti otomatis untuk
keperluan rumah tangga; mesin pemurni udara; mesin pemurnian air; mesin pendingin; mesin pengering industri untuk
pemanasan dan dehumidifikasi untuk digunakan dalam industri bahan kimia, minyak, gas dan pembangkit listrik; mesin
pengering laundry; mesin pengering pakaian; mesin pengering pakaian, listrik, untuk keperluan rumah tangga; mesin
pengering rambut untuk penggunaan salon kecantikan; mesin pengeringan kokon; mesin penghembus dengan pelembab ion
untuk keperluan pendinginan udara; mesin penghembus listrik untuk keperluan pendingin udara; mesin penyaringan air; mesin
popcorn; mesin sangrai; mesin sous-vide; mesin untuk mandi yang memakai tenaga listrik untuk bagian bawah tubuh untuk
keperluan rumah tangga; mesin untuk membuat susu kedelai; mesin untuk membuat susu kedelai, listrik; mesin-mesin
penyaringan untuk pemurni-pemurni air; minibar; minuman pendinginan dan es meracik mesin; modul-modul membran untuk
peralatan-peralatan pemurni air industri; modul-modul membran untuk peralatan-peralatan pengolahan air limbah industri;
motor blower untuk pendingin udara untuk kendaraan; mug dipanaskan secara elektrik; multicookers; musik lampu pohon
Natal; navigasi lampu untuk kapal; navigasi lampu untuk pesawat; nomor rumah bercahaya; non-listrik piring panas untuk
keperluan rumah tangga; non-portabel es dada untuk keperluan rumah tangga; nozel tap anti-percikan; obor butana untuk
digunakan dapur; obor dapur pukulan; obor kepala; obor lilin; obor listrik; obor listrik untuk penerangan; obor menyala; obor
saku, listrik; obor teras; off-road bar cahaya untuk kendaraan; oksidasi termal untuk pengendalian pencemaran udara industri;
otomat minuman bersoda listrik untuk keperluan industri; otomat minuman listrik untuk keperluan industri; otomat minuman
listrik untuk keperluan rumah tangga; oven gas; oven gigi; oven konveksi; oven listrik; oven memanggang; oven memasak;
oven memasak komersial; oven memasak listrik; oven memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; oven microwave; oven
microwave [aparat memasak]; oven microwave untuk keperluan industri; oven pemanggang roti listrik; oven pemanggang
untuk keperluan rumah tangga; oven pizza; oven roti; oven uap listrik dengan panas yang tinggi untuk keperluan rumah
tangga; oven uap listrik dengan panas yang tinggi yang memiliki fungsi oven microwave untuk keperluan rumah tangga; oven
uap listrik untuk memanggang dengan panas yang tinggi untuk keperluan rumah tangga; oven udara panas; oven, termasuk
portabel; pabrik desalinasi; pabrik desalinasi air laut; pabrik pengolahan limbah; pabrik polimerisasi; padat bahan bakar tungku
pembakaran; pakaian dipanaskan secara elektrik; panas tenggelam untuk digunakan dalam peralatan ventilasi; panci masak
listrik untuk keperluan industri; panci masak listrik untuk keperluan rumah tangga; panci memasak tekanan elekrik; panci
pemanas; panci pemanasan non-listrik untuk tidur; panci penggorengan listrik; panci sayur (listrik); panci, listrik; pancuran air
minum; pancuran air termostatik; pancuran air untuk mandi; pancuran portabel dan pancurang tangan; panel cahaya; panel
instrumen lampu sepeda motor; panel mandi; panel pemanas inframerah; panel pengumpul panas matahari; panggangan
arang; panggangan dalam ruangan listrik; panggangan outdoor listrik; panggangan, listrik; pasteurisers; pegangan kran;
pegangan siram untuk toilet; pelampung closet; pelampung untuk tangki jamban; pelembab udara; pelunak air; pemanas;
pemanas air; pemanas air [aparatur]; pemanas air berbahan bakar gas; pemanas air berbahan bakar gas untuk keperluan
rumah tangga; pemanas air dalam wadah; pemanas air induksi; pemanas air listrik; pemanas air panas; pemanas air sesaat;
pemanas air tenaga surya; pemanas air umpan untuk keperluan industri; pemanas air untuk keperluan industri; pemanas air
untuk keperluan rumah tangga; pemanas air untuk penggunaan komersial, perumahan, dan industri; pemanas akuarium;
pemanas berseri-seri; pemanas berseri-seri listrik; pemanas berseri-seri listrik untuk keperluan rumah tangga; pemanas
bertenaga surya dan alat pendingin udara; pemanas cangkir USB-powered; pemanas celup; pemanas elektrik untuk botol
bayi; pemanas halogen; pemanas kamar mandi; pemanas kipas; pemanas listrik; pemanas listrik portabel; pemanas luar;
pemanas luar, listrik; pemanas mandi listrik untuk penggunaan laboratorium; pemanas masakan non-elektrik untuk keperluan
rumah tangga; pemanas minuman, listrik; pemanas minyak tanah; pemanas ruang; pemanas ruang listrik; pemanas tempat
tidur air; pemanas teras; pemanas teras gas; pemanas teras, listrik; pemanas udara; pemanas untuk kendaraan; pemanas
untuk kendaraan dan bagian-bagian dan kelengkapannya, yaitu perangkat seperti radiator yang digunakan dalam
memanaskan kabin kendaraan (heating cores); pemanas untuk kolam air panas; pemanas untuk kolam renang; pemanas
untuk mandi; pemanas untuk setrika pemanasan; pemanas, listrik, untuk botol minuman; pemanas/kipas; pemanasan aparat
untuk bahan bakar padat, cair atau gas; pemanasan bantal, listrik, bukan untuk tujuan medis; pemanasan filamen, listrik;
pemanasan instalasi untuk digunakan dengan bahan bakar gas; pemanasan kembali tungku untuk keperluan industri;
pemanasan laci untuk dapur; pemanasan listrik panci untuk tempat tidur; pemanasan peralatan untuk bahan bakar gas;
pemanasan peralatan untuk kendaraan; pemanasan peralatan untuk pencairan jendela kendaraan; pemandian spa
[pembuluh]; pemanggang (peralatan dapur), pemanggang listrik, pemanggang gas; pemanggang [alat memasak];
pemanggang barbekyu; pemanggang gas; pemanggang sandwich listrik; pemantik api saku elektrik; pemantik gas; pemantik
piezo, selain untuk perokok; pemasak serba guna; pemasangan dan peralatan kamar mandi termasuk toilet; pemasangan
toilet duduk dan sanitasi yang dapat dibawa; pembakar; pembakar Bunsen untuk penggunaan laboratorium; pembakar
alkohol; pembakar asetilena; pembakar gas; pembakar gas portabel; pembakar gas untuk keperluan industri; pembakar
kuman; pembakar laboratorium; pembakar minyak; pembakar oxyhydrogen; pembakar pijar; pembakar sampah.; pembakar
untuk lampu; pembersih udara; pembersih udara portabel; pembersih udara rumah tangga; pembersih udara rumah tangga
dan ionizers; pembersih udara untuk keperluan rumah tangga; pembersih udara untuk mobil; pembersih udara, listrik;
pembilas closet; pembilasan peralatan untuk toilet; pembuat es; pembuat es krim, self-pendingin; pembuat kopi listrik;
pembuat kopi listrik untuk penggunaan rumah tangga; pembuat kopi tetes, listrik; pembuat kopi, listrik; pembuat panini, listrik;
pembuat popcorn listrik; pembuat sandwich, listrik; pembuat waffle listrik; pembuat yogurt listrik; pembuatan es mesin;
pembuih susu yang dipanaskan dengan listrik; pemegang kap lampu; pemuatan peralatan untuk tungku; pemurni air listrik
untuk keperluan rumah tangga; pemurni air untuk keperluan industri; pemurni air untuk keperluan rumah tangga; pemurni air
untuk penggunaan rumah tangga; pemurni udara industri; penanak nasi; penanak nasi listrik; penangkal pukulan air;
pencahayaan aparat menggabungkan serat optik; pencahayaan instalasi untuk kendaraan; pencahayaan peralatan untuk
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kendaraan; pencahayaan peralatan untuk showcase; pencampuran katup untuk kran; pendingin; pendingin (chiller); pendingin
air termasuk, air terjun, alat pengurang kelembaban udara, saringan air atau peralatan atau sistem lainnya untuk
mendinginkan (refrigerating), mendinginkan (cooling), menyaring, menukar udara, menyediakan, menyimpan; pendingin air, air
terjun, alat pengurang kelembaban udara, saringan air atau peralatan atau sistem lainnya untuk mendinginkan (refrigerating),
mendinginkan (cooling), menyaring, menukar udara, menyediakan, menyimpan dan atau menyuplai air yang dapat diminum;
pendingin anggur, listrik; pendingin aparat untuk tujuan penyimpanan medis; pendingin counter; pendingin elektrik untuk
transistor daya; pendingin instalasi; pendingin instalasi untuk gas; pendingin instalasi untuk tembakau; pendingin kontainer;
pendingin ruang; pendingin ruangan; pendingin udara; pendingin udara yang dapat dibawa kemana-mana; pendingin untuk
tungku; pendinginan instalasi; pendinginan instalasi dan freezer; penerangan (LED) untuk kendaraan; penerangan iluminasi
darurat (lampu emergensi); penerangan jalan adaptif; penerangan jalan cerdas; penerangan track; penerangan, pemanasan,
pencairan es, pendingin udara serta komponen, bagian untuk kendaraan darat, sepeda, sepeda motor, dan moped.; penerima
energi surya; pengaman kursi toilet; pengasap untuk lebah; pengatur ketinggian cairan tangki toilet; pengatur pancuran air
bukan elektronik; pengatur untuk keran bukan elektronik; pengering binatu listrik; pengering cucian, elektrik, untuk keperluan
industri; pengering hood; pengering jatuh untuk mencuci; pengering kasur untuk keperluan rumah tangga; pengering laundry,
listrik; pengering piring listrik; pengering pukulan; pengering rambut; pengering rambut listrik; pengering rambut listrik
genggam; pengering rambut untuk digunakan di salon kecantikan; pengering rambut untuk keperluan rumah tangga;
pengering sepatu listrik untuk keperluan rumah tangga; pengering tangan; pengering tangan otomatis; pengering tangan udara
listrik panas; pengering udara; penggemar aliran aksial untuk AC; penggemar jendela listrik; penggemar listrik menjadi bagian
dari instalasi AC rumah tangga; penggemar ventilasi untuk keperluan industri; penggemar ventilasi untuk keperluan rumah
tangga; penggemar ventilasi untuk penggunaan komersial; penggorengan dalam industri; penggorengan dalam, listrik;
penggorengan elektrik; penggorengan memasak listrik; penghangat handuk listrik; penghangat listrik untuk botol susu;
penghangat makanan listrik; penghangat minuman listrik; penghangat minuman, listrik; penghangat piring; penghangat piring
listrik; penghangat saku; penghangat saku Jepang diisi dengan bahan bakar; penghangat tangan USB-powered; penghangat
tempat tidur; penghilang bau aparat, bukan untuk penggunaan pribadi; penguap; penguap listrik dan daya yang dioperasikan
untuk keperluan rumah tangga; pengukus makanan; pengukus makanan elektrik; pengukus makanan, listrik; pengukus nasi
menggunakan listrik; pengukus sayuran menggunakan listrik; pengumpul panas matahari; penjernih udara untuk penggunaan
kompartemen kendaraan; penlights; penukar panas untuk proses kimia; penukar panas, selain bagian dari mesin; penurun
lembab listrik; penurun udara; penutup bak mandi; penutup kompor; penyala gas untuk oven; penyalur (penerangan);
penyaring udara untuk keperluan industri (untuk air, minyak dan gas) dan bagian serta perlengkapannya, tidak digunakan
dalam hubungannya dengan mobil; penyaring udara untuk ruangan; penyaring untuk aquarium; penyaringan air dan aparat
pemurnian; penyemprot kepala pancuran; penyemprot kitchen sink; penyemprot kran; penyiraman instalasi, otomatis;
peralatan pembeku untuk keperluan industri; peralatan dan instalasi pasokan air; peralatan dan instalasi pemurnian air;
peralatan dan instalasi pencahayaan; peralatan dan instalasi pendingin; peralatan dan instalasi sanitasi; peralatan dan
instalasi untuk penerangan, pemanas, pendinginan, pembangkit uap, memasak, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan
keperluan sanitasi; peralatan dan mesin pendingin; peralatan dan pemasangan sanitasi; peralatan dan perkakas pengaturan
untuk pipa air; peralatan dan perlengkapan penseteril dan penyeteril; peralatan distilasi, bukan untuk tujuan ilmiah; peralatan
elektrotermik rumah tangga; peralatan filtrasi yang berfungsi untuk kedalaman; peralatan kamar mandi; peralatan listrik
penghasil ion otomatis (dapat bergerak otomatis) untuk keperluan rumah tangga; peralatan listrik untuk membuat yogurt;
peralatan listrik untuk pembuatan kopi; peralatan listrik untuk pembuatan yoghurt; peralatan memasak elektrik; peralatan
memasak, listrik; peralatan memasak, listrik, yaitu broiling elektrik (electric broiling) dan panci panggangan (grill pans), griddles
listrik [peralatan memasak] dan loyang (baking sheets) untuk penggunaan di dalam dan di luar ruangan; peralatan pasokan
air; peralatan pelunak air untuk keperluan rumah tangga; peralatan pemanas lem; peralatan pemanas tenaga surya; peralatan
pemanas untuk mencairkan jendela kendaraan; peralatan pembeku untuk keperluan industri; peralatan penerangan LED;
peralatan pengaman untuk pipa air atau gas; peralatan penghangat udara; peralatan penghilang kuman pada piring saji untuk
keperluan industri; peralatan penyaringan dan pemurnian air dan bagian serta perlengkapannya, tidak digunakan dalam
hubungannya dengan mobil; peralatan penyediaan air minum; peralatan perawatan pakaian; peralatan perawatan pakaian,
yaitu peralatan sterilisasi (sterilizing), penghilang bau (deodorizing) dan pengeringan untuk pakaian (listrik, untuk keperluan
rumah tangga); peralatan perawatan pakaian, yaitu peralatan sterilisasi (sterilizing), penghilang bau (deodorizing) dan
pengeringan untuk pakaian (listrik, untuk keperluan rumah tangga).; peralatan perawatan wajah elektrik untuk penggunaan
komersil; peralatan perawatan wajah elektrik untuk tujuan rumah tangga; peralatan perawatan wajah menggunakan
gelombang ultrasonik untuk tujuan rumah tangga; peralatan sanitasi; peralatan untuk air desinfektan; peralatan untuk bak cuci,
bak dan bak mandi; peralatan untuk instalasi penyediaan air; peralatan untuk instalasi penyediaan air dengan pengontrol
aliran; peralatan untuk keperluan sanitasi; peralatan untuk menggelapkan warna kulit; peralatan untuk rambut kering;
peralatan untuk westafel; peralatan ventilasi; peralatan ventilasi untuk keran; peralatan wajah menggunakan gelombang
ultrasonik untuk penggunaan komersial; peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga, yaitu, oven pemanggang roti,
kompor induksi elektromagnetik untuk keperluan rumah tangga, roaster listrik, autoclave listrik, pemasak-pemasak (cookers)
sup listrik; peralatan-peralatan pembuatan air murni; peralatan-peralatan pembuatan air ultra murni; peralatan-peralatan
pemurni air untuk keperluan industri; peralatan-peralatan pengolahan air untuk pembuatan air murni; peralatan-peralatan
pengolahan air untuk pembuatan air ultra murni; peralatan-peralatan untuk memanaskan cairan-cairan; peralatan/mesin
pengolahan air; perangkat anti-silau untuk kendaraan [lampu fitting]; perangkat pembangkit listrik berbasis fotovoltaik;
perangkat pencahayaan LED; perangkat pensterilisasi UV; perangkat pensterilisasi di perjalanan untuk peralatan makan dan
botol susu bayi; perangkat pensterilisasi uap; perangkat penyimpanan untuk menjaga kesegaran bahan makanan yang
memiliki fungsi menghasilkan potensi listrik pada lemari es dan freezer untuk keperluan rumah tangga dan industri; perangkat
penyimpanan untuk menjaga kesegaran bahan makanan yang memiliki generator potensial listrik pada lemari es dan freezer;
perangkat pewangi penghilang bau udara yang dioperasikan secara elektrik; peranti dan instalasi pendingin; perapian;
perapian etanol; perapian, domestik; perapian, selain dari untuk keperluan laboratorium; percolators kopi, listrik; perebus/boiler
air listrik; peredam [pemanasan]; perlengkapan dan instalasi sanitasi; perlengkapan instalasi filter air minum; perlengkapan
lampu; perlengkapan lampu LED; perlengkapan lampu surya, yaitu, unit dan perlengkapan pencahayaan tenaga surya di
dalam dan luar ruangan; perlengkapan lampu, termasuk perlengkapan lampu bertenaga surya; perlengkapan lilin
pencahayaan; perlengkapan mandi; perlengkapan outdoor; perlengkapan pembilasan; perlengkapan pencahayaan;
perlengkapan pencahayaan bertenaga baterai; perlengkapan pencahayaan dalam ruangan; perlengkapan pencahayaan
dengan deteksi gerakan; perlengkapan penerangan listrik; perlengkapan penerangan listrik, yaitu, penerangan cadangan listrik
untuk kegagalan daya; perlengkapan pengontrol polusi air; perlengkapan pipa mandi; pintu mandi; pipa [bagian dari instalasi
sanitasi]; pipa air untuk instalasi sanitasi; pipa boiler [tabung] untuk instalasi pemanas; pipa fleksibel menjadi bagian dari

Halaman 135 dari 1262

instalasi cekungan pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi mandi pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi
pipa mandi; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi wastafel pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari mencuci tangan basin
pipa instalasi; pipa menjadi bagian dari instalasi sanitasi; pipa untuk boiler pemanasan; piring panas; piring panas listrik untuk
keperluan rumah tangga; piring panas untuk keperluan rumah tangga; piring pemanas; pistol pemanas; platform mandi;
pompa panas; pot memasak listrik; pot moka listrik; produk lampu portabel luar ruangan, yaitu lampu depan; proyektor cahaya;
proyektor sinar laser; pusaran air-jet aparat; radiator [pemanasan]; radiator inframerah; radiator listrik untuk memanaskan
bangunan; radiator pemanas sentral; radiator, listrik; rak pengering listrik untuk mengeringkan pakaian; rakitan penerangan
dioda [LED] untuk tanda-tanda yang menyala; reaktor nuklir; recuperators untuk proses kimia; reflektor kendaraan; reflektor
lampu; reflektor perahu; reflektor sepeda; reflektor sepeda dan lampu sepeda; regenerator panas; regulator panas [katup]
menjadi bagian dari instalasi pemanasan; regulator suhu [katup termostatik] untuk radiator pemanas sentral; regulator suhu
otomatis [katup termostatik] untuk radiator pemanas sentral; reheaters udara; rel handuk dipanaskan; rice cooker industri;
roaster; roaster arang untuk keperluan rumah tangga; roaster buah; roaster ikan; roaster kopi; roaster kopi, listrik; roaster
listrik; roaster listrik untuk keperluan industri; roaster listrik untuk keperluan rumah tangga; roaster malt; roaster tembakau;
rotary kiln; rotary kiln untuk keperluan industri; rotisseries; rotisseries listrik; ruang bersih [instalasi sanitasi]; ruang listrik aparat
pendinginan; ruang pembakaran; salju mesin pembuatan; saluran air instalasi; saluran bak mandi; saringan air pendingin.;
saringan air.; saringan kompor luar/dalam; saringan pengering piring; saringan udara untuk alat pendingin udara; saringan
untuk saluran pembuangan air didapur; saringan untuk saluran pembuangan air dikamar mandi; saringan untuk saluran
pembuangan air/got; saringan wastafel; saringan-saringan (filters) air keran rumah tangga, bukan elektrik; saringan-saringan
(filters) untuk peralatan-peralatan pemurni air; saringan-saringan (filters) untuk peralatan-peralatan pemurni air industri;
saringan-saringan (filters) untuk peralatan-peralatan pengolahan air limbah; saringan-saringan (filters) untuk peralatanperalatan pengolahan air limbah industri; saringan-saringan (filters) untuk peralatan-peralatan pengolahan sampah; saringansaringan (filters) untuk tangki-tangki pengolahan limbah untuk keperluan rumah tangga; saringan-saringan pengklarifikasian
(clarifying filters) untuk air industri; sauna kompor; sauna pemanas; sauna wajah; scrubber gas [bagian dari instalasi gas];
scrubber gas dan aparat pemurnian; sejenis katup (stop cocks) dan katup (stop valves) yang digunakan untuk menghentikan
atau mengatur aliran air; sel bahan bakar pendingin pompa [heat sink]; selang mandi; selimut pelindung keselamatan anak
untuk spouts bathtub; selimut, listrik, tujuan bukan untuk medis; selimut, listrik, untuk keperluan rumah tangga; semi-otomatis
mesin kopi listrik; semprot kepala untuk mandi; senter; senter dipimpin; senter elektrik; senter pointer; senter untuk tujuan
pencahayaan; separator untuk pendingin udara, yaitu separator untuk memisahkan pendingin dari gas dan cairan;
sepenuhnya otomatis mesin kopi listrik; septic tank; septic tank untuk keperluan industri; septic tank untuk keperluan rumah
tangga; serat aparat pencahayaan optik; shower genggam; shower penyemprot [pipa fitting]; sink; sink dapur; sisi-entry mandi
untuk digunakan oleh fisik cacat; sistem chiller ice rink; sistem irigasi tetes; sistem pencahayaan, yaitu modul LED (dioda
pemancar cahaya), catu daya dan kabel; sistem pengolahan air limbah modular terdiri dari pompa submersible penggerak
hidrolik opsional; sistem penyaringan air minum; sistem sprinkler untuk irigasi; sistem sprinkler untuk irigasi rumput; sistem
tumbuh hidroponik; sistem udara panas matahari untuk keperluan pemanasan; soket untuk lampu listrik; sorot; sorot intensitas
tinggi; sorot saku; spit pemanggang; spit pemanggang untuk oven; spouts bath tub; spouts dinding untuk mandi; spouts
dinding-mount untuk tenggelam; spouts dinding-mount untuk toilet; steamer rambut untuk penggunaan salon kecantikan;
steamer rambut untuk salon kecantikan; steker lampu listrik; sterilisasi; sterilisasi air; sterilisasi bukan untuk keperluan medis;
sterilisasi buku; sterilisasi listrik untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi sayuran dengan pembilas; sterilisasi sepatu untuk
keperluan rumah tangga; sterilisasi susu; sterilisasi uap; sterilisasi uap untuk keperluan industri; sterilisasi uap untuk keperluan
rumah tangga; sterilisasi uap untuk penggunaan laboratorium; sterilisasi uap untuk tujuan medis; sterilisasi udara; sterilisasi
ultrasonik; sterilisasi ultrasonik untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi ultraviolet; sterilisasi ultraviolet untuk pengolahan air;
sterilisasi untuk botol susu; sterilisasi untuk instrumen bedah; sterilisasi untuk instrumen gigi; sterilisasi untuk keperluan
industri; sterilisasi untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi untuk penggunaan laboratorium; sterilisasi untuk peralatan medis;
sterilisasi untuk sikat gigi; sterilisasi untuk tujuan medis; stills *; stockpots listrik; sub modul pendingin untuk mesin pendingin
atau sel bahan bakar; sumbat untuk bak cuci; sumbu untuk korek api; superheaters uap untuk keperluan industri; susu
instalasi pendingin; table-top raclette panggangan, listrik; tabung air (water tubes) sebagai bagian dari instalasi pemurnian air
reverse osmosis; tabung bercahaya untuk penerangan; tabung debit, listrik, untuk penerangan; tabung lampu neon; tabung
pencahayaan; tajines, listrik; tanaman desalinasi air; tanaman pembuangan limbah; tangki air bertekanan; tangki air industri;
tangki air panas; tangki air panas tenaga surya; tangki air tekanan; tangki air toilet; tangki pembilasan; tangki pemurnian air;
tangki pengolahan air limbah; tangki penyimpanan air untuk pengolahan; tank ekspansi untuk instalasi pemanas sentral; tank
flushing; tank pengolahan air limbah untuk keperluan industri; tank pengolahan air limbah untuk keperluan rumah tangga; tank
toilet; tanur listrik untuk keperluan industri; tealights LED; teh membuat mesin; teko kopi listrik yang menggabungkan
perkolator; tempa, portable; tempat cuci piring; tempat tudung lampu; tenda mandi; tenda mandi untuk berkemah; termo-pot,
listrik; toaster roti; toaster roti listrik; toaster roti listrik untuk keperluan rumah tangga; toilet; toilet diadaptasi untuk digunakan
oleh fisik cacat; toilet hemat air; toilet kompos; toilet portable; toilet untuk hewan kecil; toilet, portable; tongkat cahaya
chemiluminescent; trek pencahayaan; trek pencahayaan [aparat pencahayaan]; tudung ventilasi untuk kompor; tudung
ventilasi untuk laboratorium; tumbuk membuat mesin kue beras, listrik, untuk keperluan rumah tangga; tumpukan flare untuk
digunakan dalam industri minyak; tungku; tungku dan perapian; tungku difusi untuk keperluan industri; tungku industri; tungku
peleburan; tungku pemanasan; tungku pembakaran kayu; tungku refraktori; tungku surya; tungku terbuka tungku; tungku untuk
logam mencair; tungku untuk memulihkan logam bekas; tungku, selain untuk penggunaan laboratorium; tutup pembuangan;
tutup radiator; uap aparat wajah [sauna]; uap merkuri lampu; udara filter untuk unit AC; ultraviolet halogen logam uap lampu;
unit AC; unit AC jendela-mount; unit AC perumahan; unit air pelunakan; unit bathtub integral dengan lantai kamar mandi dan
wastafel; unit desalinasi; unit didinginkan untuk meracik minuman; unit humidifier sebagai bagian dari kendaraan; unit lampu
track listrik; unit pelunakan air listrik untuk keperluan rumah tangga; unit pembersih udara; unit pemurni udara; unit pemurni
udara untuk keperluan industri; unit pemurni udara untuk keperluan rumah tangga; unit pemurni udara untuk penggunaan
komersial; unit pemurni udara untuk penggunaan rumah tangga; unit pemurnian air; unit pemurnian air limbah; unit pemurnian
air osmosis terbalik; unit pemurnian air untuk memproduksi air minum; unit penanganan udara; unit pendingin air; unit
pendingin untuk mendinginkan kursi penumpang kendaraan bagian belakang; unit pengeluaran makanan dan minuman yang
dikontrol suhu, selain mesin penjual otomatis; unit penghilang bau ruang listrik; unit pengolahan air; unit pengolahan air untuk
mengaerasi dan sirkulasi air; unit penyaringan air; unit penyaringan air terbalik osmosis; unit penyulingan air; unit polimerisasi
dipanaskan untuk senyawa restorasi gigi; unit toilet stool dengan semprotan air pencuci; urinal menjadi perlengkapan sanitasi;
urinal portabel untuk kegiatan di luar ruangan [instalasi sanitasi]; ventilasi [AC] instalasi dan peralatan; ventilasi [AC] instalasi
untuk bangunan; ventilasi [AC] instalasi untuk kendaraan; ventilasi [AC] instalasi untuk laboratorium; ventilasi penggemar;
ventilasi penggemar untuk digunakan dalam kendaraan; ventilator turbin [aparat ventilasi]; ventilator

Halaman 136 dari 1262

untuk digunakan dalam industri bahan kimia, minyak, gas dan pembangkit tenaga listrik; wadah pendingin dan wadah
pembeku; wajan listrik; walk-in freezer; wastafel dapur untuk penggunaan komersial; wastafel untuk digunakan mencuci
tangan di ruang bedah; window aparat AC; alat pembersih untuk keran air; alat pengering air yang dapat mengeringkan
sendiri [self-draining] merupakan bagian dari instalasi penyediaan air; alat sterilisasi air; bak cuci untuk dapur, cucian dan
kamar mandi; keran air; ketel air dan pendingin air===
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===Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat
pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh
manusia; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan
rumah tangga, peralatan dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur,
peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan, mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produkproduk untuk badan dan kecantikan; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat
bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh
manusia; Jasa retail dan jasa retail online terkait dengan produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektronik, perangkat rokok
elektronik, perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau, alat penguap oral, alat
penguap untuk rokok elektronik dan peralatan rokok, kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang, pengisi daya dan
pusat pengisian daya (charging docks) untuk barang-barang tersebut di atas, alat pemadam untuk rokok yang dipanaskan dan
batang tembakau yang dipanaskan, bagian-bagian dan perangkat yang disebutkan di atas, larutan nikotin cair untuk
digunakan dalam rokok elektronik, pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis, barang-barang perokok, kotak
pelindung, penutup dekoratif dan kotak untuk membawa rokok elektronik dan perangkat rokok elektronik, peralatan
kebersihan, perlengkapan rumah tangga; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas,
dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya;
Jasa toko pakaian eceran; Layanan pengadaan kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang (tidak termasuk
transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut,
layanan yang dapat disediakan melalui toko ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan melalui surat atau melalui media
elektronik seperti melalui toko online, situs web atau belanja melalui program televisi; Layanan ritel online yang berkaitan
dengan sepatu; Layanan toko grosir menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko grosir menampilkan sepatu kulit; Layanan
toko ritel menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko ritel menampilkan sepatu kulit; Layanan toko ritel online yang
menampilkan sepatu; Layanan toko ritel, layanan pemesanan eceran online, dan layanan katalog pemesanan melalui pos, di
bidang perangkat keras, aksesori rumah didalam dan luar ruangan, barang olahraga, barang pengembangan rumah, dan
peralatan rumah tangga; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk
melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain,
termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan makan,
linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor, kompor
induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot kopi,
penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan,
pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik,
pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung
kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es,
mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk
mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich
panggang, pembuat pancake, perlengakapan fondue, perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin
untuk membuat pasta, panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu,
mesin pengering unit uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan
pemanasan untuk rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator,
bantal pijat, penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet,
radiator listrik dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian
udara, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara;
Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana
pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai
barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi,
deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan
makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas
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kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat
pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat
kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu,
linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan
benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet,
tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas
perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan ritel dan penjualan
secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit,
pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan
teknologi, sepatu pintar; Pusat perbelanjaan yang menjual peralatan rumah tangga, furnitur, barang elektronik; Toko Eceran
Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko barang elektronik audio dan audio visual; Toko eceran
yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko pakaian ritel; Toko sepatu; Toko tekstil dan pakaian; Toko yang menjual
pakaian; Toko-toko Grosir Elektronik; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, apron, celana
bayi, bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret, korset, sepatu
bot, bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun, dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan dengan
listrik, sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan, topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi, gaun
jumper (baju hangat), baju sweater; jasa retail sehubungan dengan penjualan peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur,
sisir dan spons, kuas (kecuali kuas lukis), bahan pembuatan kuas, barang-barang untuk keperluan pembersihan, wol baja,
kaca yang belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian (kecuali kaca yang digunakan dalam gedung), barang pecah belah,
porselen dan barang-barang tembikar, cermin, spons abrasif untuk menggosok kulit, dispenser aerosol, tidak untuk keperluan
medis; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan bahan kimia
untuk penggunaan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan,
damar buatan yang belum diproses, plastik yang belum diproses, komposisi bahan pencegah kebakaran dan pemadam
kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri, zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit binatang, bahan perekat untuk
digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta lain, kompos, pupuk kandang, pupuk, sediaan biologis untuk digunakan
dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak, bahan pencegah karatan dan kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta
untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar alam mentah, logam dalam bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam
lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik tidak mengandung obat dan sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak
mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan pemutih dan zat lain untuk penggunaan cucian, sediaan membersihkan,
mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sediaan pembersih tubuh dan perawatan kecantikan, sediaan kebersihan
mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan, sabun, anti keringat (pembersih badan), sediaan penyamakan buatan, krim
sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim, pasta gigi, deodoran, sediaan penghilang rambut, produk perawatan rambut,
pewarna rambut, sediaan penataan rambut, sediaan perawatan tangan, sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat],
sediaan perawatan kuku, sediaan menghilangkan cat kuku, cat kuku, sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan
setelah bercukur, sediaan untuk menyegarkan napas [tidak mengandung obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu,
semir sepatu, lilin sepatu, sediaan mandi pancuran, produk perawatan kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa ritel, jasa
ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala,
ikat pinggang [pakaian], replika perlengkapan sepak bola, spul untuk sepatu bot sepak bola [sepatu], renda, jalinan pita dan
sulaman, dan pita dan simpul pita perlengkapan jahit menjahit, kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan,
hiasan rambut, rambut palsu, pengikat untuk pakaian dan untuk rambut, kancing hias berbentuk lencana, tali sepatu, nomor
peserta lomba, retsleting, karpet, permadani, keset dan bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk
menutup lantai, matras yoga, permainan, mainan dan alat-alatnya, peralatan video game, alat senam dan olah raga, hiasan
untuk pohon Natal, peralatan untuk tinju, peralatan untuk bermain permainan keterampilan, peralatan memanah, pohon Natal
tiruan dan dudukan pohon Natal, tas yang disesuaikan untuk membawa alat olah raga, tas yang didesain khusus untuk ski dan
papan selancar, tas yang disesuaikan khusus untuk peralatan olah raga, balon, bola, masker baseball, tongkat pemukul untuk
olah raga, pelindung badan, perlengkapan binaraga, pelindung dada, permainan kartu, hiasan Natal, permainan komputer,
guntingan kertas berwarna yang dihamburkan untuk pesta, alas panah, permainan panah-panahan, pelindung siku (alat olah
raga), permainan elektronik, peralatan latihan, kait ikan, barang dan peralatan memancing, alat pancing, pelindung tinju [alat
olah raga], peralatan fitnes, sarung tangan untuk sepak bola, sepak bola atau gawang sepak bola, chip permainan, peralatan
permainan, permainan yang berhubungan dengan olah raga, sarung tangan khusus disesuaikan untuk keperluan olah raga,
jaring gawang, tiang gawang, tas golf dengan atau tanpa roda, karpet golf, peralatan senam dan olah raga, latihan tangan,
pelindung tangan yang disesuaikan untuk penggunaan olah raga, pelindung pinggul yang dibuat khusus untuk berolahraga
[bagian dari pakaian olah raga], bola tiup untuk olah raga, jalur sepatu roda, pelindung lutut [alat olah raga], pelindung lutut
yang disesuaikan untuk digunakan saat berolahraga, pelindung kaki yang disesuaikan untuk olah raga, bantalan tulang kering
[alat olah raga], patung militer [mainan], hadiah-hadiah kecil, bantalan kolam, topi pesta dari kertas, mesin untuk latihan fisik,
trek plastik, tenda bermain, peralatan tempat bermain, kartu permainan; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel
penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca
mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang
dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat
komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat lunak
permainan komputer, permainan komputer, perangkat keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal
komputer, program komputer, perangkat lunak komputer , komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital
versatile disc, peralatan driver, publikasi elektronik yang dapat diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan
permainan komputer interaktif yang dapat diunduh, penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya
listrik, peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik rumah tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu
bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip bersandi yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan,
program loyalitas, program imbalan dan preferensi pemegang kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata
(eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata pelindung matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang,
pelindung/perisai wajah, filter untuk masker pernapasan, pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca
mata dan kacamata pelindung matahari, bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer
grafis, headphone, headset, helm (kecuali helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick
untuk digunakan dengan komputer, bantalan lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa
untuk kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles) dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket
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penyelamat dan pelampung, timbangan koper, pembawa data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori,
penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut (karet pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam
dan portabel untuk merekam, mengatur, mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan
navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon,
kartu berlapis plastik memuat barang cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu
yang dapat diprogram, alat pelindung untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung,
pakaian pelindung untuk menyelam, pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan],
pakaian, tutup kepala dan alas kaki pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung
matahari dan kaca mata (goggles) pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan,
peralatan navigasi satelit, kartu berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik ,
kartu chip, kaus kaki dipanasi dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan
kotak untuk kaca mata (eyewear) dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen
telekomunikasi, pesawat telepon, telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan
instrumen video, pemutar video disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program
permainan video dan permainan virtual reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality
komputer, virtual reality headset dan virtual reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa ritel, jasa ritel
online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan sepatu roda, papan layar, pelindung
tulang kering untuk penggunaan atletik, bantalan tulang kering [alat olah raga], papan luncur, papan selancar, papan seluncur
salju, ski, sepatu roda, bola snooker dan tongkat snooker, meja snooker, suvenir, tas olah raga, aksesoris dan perlengkapan
olah raga, sarung tangan untuk olah raga, sepeda stasioner untuk latihan fisik, pelindung perut [disesuaikan untuk digunakan
dalam olah raga tertentu], bahan senar untuk raket olah raga, pita/band penyerap keringat untuk raket, kolam renang [alat
bermain], jaring dan tiang tenis, tas termal tenis, tongkat mainan bercahaya, patung miniatur mainan, truk mainan, peralatan
latihan yang digunakan berkaitan dengan sepak bola, peluit, pelindung pergelangan tangan yang digunakan atletik, daging,
ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak,
jeli, selai, saus buah, telur, susu, keju, mentega, yoghurt dan produk susu lainnya, minyak dan lemak untuk makanan, keripik
kentang, makanan yang telah diolah, sediaan protein dalam bentuk batangan untuk konsumsi manusia, makanan ringan
berbentuk batang [bahan makanan], kopi, teh, kokoa dan kopi buatan, beras, pasta dan mie, tapioka dan sagu, tepung dan
sediaan terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, cokelat, es krim, sorbet dan es yang dapat dimakan lainnya, gula, madu,
sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, bumbu, rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan (herba) yang diawetkan, cuka, saus dan
bumbu lainnya, es (air beku), makanan berenergi berbentuk batang, bubuk instan untuk membuat minuman beraroma, bubuk
untuk membuat minuman, makanan sereal protein berbentuk batang, makanan ringan protein berbentuk batang, makanan
ringan berbentuk batang (bahan makanan), makanan ringan, produk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan yang
belum diolah dan mentah, biji-bijian dan padi-padian yang belum diolah dan mentah, buah dan sayuran segar, tumbuhtumbuhan (herba) segar , tanaman dan bunga alami, umbi-umbian, bibit dan benih untuk ditanam, hewan hidup, bahan
makanan dan minuman untuk hewan, malt, bir, minuman tidak mengandung alkohol, air mineral dan air soda, minuman buah
dan jus buah, sirup dan sediaan tidak mengandung alkohol lainnya untuk membuat minuman, minuman untuk membantu
melangsingkan tubuh [bukan untuk keperluan medis], cordial, minuman energi, minuman energi yang mengandung kafein,
minuman energi untuk olahragawan dan atlet, minuman berkarbonasi yang beraroma, minuman isotonik [bukan untuk
keperluan medis], sediaan untuk membuat minuman tidak mengandung alkohol, seltzer [minuman], shandy, sorbet [minuman],
minuman olah raga, minuman beralkohol, sediaan alkohol untuk membuat minuman, tembakau dan pengganti tembakau,
rokok dan cerutu, rokok elektronik dan vaporizer oral untuk perokok , barang-barang keperluan perokok, korek api; jasa-jasa
grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker
tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga
dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana
untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang
olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat
tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet,
tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam,
pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan
(playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui perangkat lunak yang
dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat
tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet,
tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam,
pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan
(playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfumparfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas
tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki,
tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; layanan iklan dan manajemen untuk
penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah
dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan,
pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga,
dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi,
jam tangan mainan; layanan penjualan eceran (atau grosir) dan layanan penjualan ritel yang disediakan pada media (internet),
seluler, nirkabel atau jarak jauh yang terhubung (belanja korespondensi, belanja rumah) media untuk pakaian, aksesoris
pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan perlengkapan olahraga, tas olahraga
serbaguna, barang dan aksesoris olahraga dan kebugaran; pengelompokan atas nama pihak ketiga dari berbagai produk
(tidak termasuk transportasi mereka) yaitu pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan
aksesoris optik, barang dan peralatan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang olahraga dan kebugaran dan aksesoris,
memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membelinya secara praktis; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan
dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja
lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung,
topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game,
mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter,
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boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan ritel dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi
tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi, wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan
bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik,
sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku,
sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan
pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut,
pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan
berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan
elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan,
logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan
imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau
dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang
pribadi; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian diskon; layanan ritel untuk
sepatu; layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko ritel menampilkan pakaian; toko elektronik; toko penjualan
barang elektronik baik secara online ataupun secara langsung===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032611
: 10/05/2021 11:46:40
:
: ALFIN PERMANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Puhjajar RT.007 RW.001 Ds. Puhjajar Kec. Papar Kab. Kediri, Kabupaten
Kediri, Jawa Timur, 64153
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KAPAL PUHJAJAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Biru
: 30
: ===kerupuk singkong===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021032612
: 10/05/2021 11:46:51
:
: PT. Perindustrian Bapak Djenggot

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Yos Sudarso No. 147, Kel. Kebon Besar, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang,
Banten
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PROST CLUB
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 41
: ===Jasa hiburan, yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga,
hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu
pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan
presentasi program radio, program televisi, gambar bergerak, konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa
penyediaan panduan interaktif untuk mencari, memilih, merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak,
konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan program televisi, radio, audio, video, podcast, dan
webcast yang berkelanjutan; Jasa produksi program video musik untuk siaran pada jaringan komputer; Jasa produksi program
video untuk siaran pada jaringan komputer; Jasa-jasa hiburan dalam sifat kompetisi; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan
podcast di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Mengatur kompetisi, konser, permainan,
festival, kuis, pencarian bakat, kontes, seminar, konferensi dan konvensi; Pengaturan dan penyelenggaraan Konser;
Penyediaan gambar dan film karakter animasi berbentuk serial televisi dan film melalui Internet, jaringan komputer global,
siaran televisi; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, media sosial dan pertunjukan
internet yang menampilkan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik,
pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran
web, podcast, blog, media sosial dan pertunjukan Internet menampilkan berita highlight, rekaman video dan rekaman
streaming video pada kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga,
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liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga
virtual; ajang pemilihan kontes (hiburan); hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan musik
langsung; hiburan melalui siaran televisi nirkabel; informasi hiburan; jasa hiburan musik; jasa hiburan, yaitu, penyediaan
podcast dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa konsultasi di bidang hiburan;
komposisi musik; layanan hiburan; layanan hiburan langsung; layanan komposisi musik; layanan konsultasi di bidang hiburan
yang disediakan melalui Internet; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga
langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan kegiatan hiburan; memproduksi dan mengarahkan
acara radio dan musik dalam bentuk siaran langsung radio dan televisi; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur
dan melakukan acara hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan hiburan; mengatur dan
melakukan kegiatan hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan
menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; menyediakan konten audio daring yang tidak dapat diunduh, termasuk
musik, program radio yang sedang berlangsung, buku audio, podcast dan siaran web; pengaturan acara musik; pengaturan,
produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta pertunjukan music dan budaya lainnya, acara dan
aktifitas; penyediaan podcast di bidang musik dan hiburan; penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan acara
musik; penyelenggaraan dan pengaturan untuk pameran hiburan; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan;
penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan dan pendidikan; penyewaan karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak,
program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), dalam bidang berita, hiburan, olahraga,
komedi, drama, musik, dan video musik; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perayaan; perencanaan pesta [hiburan]
untuk acara perusahaan; produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video
musik, musik, dan player media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan peristiwa saat ini,
berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan distribusi permainan komputer dan video yang
berhubungan dengan multimedia melalui siaran televisi dan melalui Internet dan peralatan lokal; produksi fitur hiburan
langsung; produksi hiburan audio; produksi hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio dan video yang berkaitan
dengan perjalanan; produksi hiburan langsung; produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi musik; produksi
pagelaran; produksi pencahayaan untuk tujuan hiburan; produksi pertunjukan taman hiburan; produksi podcast; produksi
podcast video; produksi program televisi; produksi program televisi di bidang mode untuk tujuan hiburan; produksi siaran
radio===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021032613
: 10/05/2021 11:50:14
:
: PT. GSPOT KULINER INDONESIA

Alamat Pemohon

: Jl.Bojong Raya No.18A, Caringin, Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat, 40212

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
: General Paten International Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GI LOGO N
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Merah Muda, Hitam
: 41
: ===Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan hiburan langsung, hiburan visual dan musik, layanan
hiburan klub, fasilitas menari, layanan kabaret, sirkus, konser, pesta, bola, kuis, permainan, kompetisi, kompetisi kecantikan,
kompetisi olah raga; hiburan; hiburan dalam sifat pertunjukan musik langsung; informasi tentang kegiatan rekreasi; informasi
yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui
program televisi atau radio; instruksi memasak; keramahan perusahaan dalam sifat layanan hiburan; layanan disc jockey
untuk pesta dan acara khusus; layanan diskotik; layanan hiburan klub malam; layanan hiburan langsung; layanan karaoke;
melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya;
melakukan kegiatan hiburan; mengatur dan melakukan festival film; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan; mengatur dan
melakukan konser; menyediakan fasilitas hiburan; menyediakan fasilitas karaoke; pengaturan dan produksi acara hiburan live
dalam bentuk konser musik live, konser disc jockey, festival musik, pesta dansa dan klub malam; pengaturan pertunjukan
musik live; penyelenggaraan acara hiburan langsung; pertunjukan musik; pertunjukan teater dan musikal disediakan di diskotik
dan klub malam; produksi teater makan malam===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021032614
: 10/05/2021 11:51:20
:
: PT. GSPOT KULINER INDONESIA

Alamat Pemohon

: Jl.Bojong Raya No.18A, Caringin, Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat, 40212

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
: General Paten International Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: GI LOGO N

740

740

540 Etiket

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Merah Muda, Hitam
: 43
: ===Bar; Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang
menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe;
Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Dekorasi kue; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan
dijemput; Jasa bar; Jasa kedai kopi; Jasa penyedia makanan Kebab; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue;
Jasa penyediaan makanan berupa burger; Jasa penyediaan minuman; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk
kerjasama waralaba; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe,
kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings);
Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Jasa/layanan klub makan; Kafe kopi;
Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria;
Kedai; Kedai barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai es krim; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai
minuman panas dan dingin; Kedai ramen; Kedai sabu– sabu; Kedai teh; Kedai untuk sarapan; Kedai yang menjual dan
menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang
menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Kedai yang menyediakan teh bubble; Kopi ( Kafe ); Layanan bar
kopi; Layanan bar minuman anggur; Layanan kafe; Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering
yang disediakan secara online dari database komputer atau dari internet; Layanan katering untuk menyediakan makanan
pizza; Layanan kedai bubur kacang hijau; Layanan kedai makan; Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan menjemput
makanan; Layanan perhotelan (hospitality); Layanan reservasi untuk memesan makanan; Layanan restoran Jepang; Layanan
restoran Spanyol; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Memberikan informasi, termasuk online,
tentang layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; Membuat reservasi dan pemesanan
untuk restoran dan makanan; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar,
resepsi, pesta, dan pertunjukan; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pemesanan meja
restoran secara online; Penyediaan fasilitas untuk pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi dan pameran;
Penyediaan katering; Penyediaan layanan informasi penginapan dan restoran; Penyediaan makanan dan minuman di kafekafe dan bar-bar; Penyewaan tempat untuk acara sosial; Pondok penyediaan makanan sate; Pusat Jajanan Serba Ada
(Pujasera); Restoran; Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat
makan yang menyediakan kudapan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman; Restoran
daging panggang; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck);
Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i; Rumah Makan
yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Sediaan-sediaan makanan;
Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Teknik menyeduh dengan menuangkan air panas ke alas kopi yang
sudah digiling; Tempat yang menghidangkan kudapan; Tempat yang meyediakan minuman beralkohol (izakaya); Warung
makan; akomodasi sementara dan layanan katering untuk para tamu; bar dan layanan katering; delicatessens [restoran];
hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan
layanan bar; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan jasa katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering bisnis; jasa informasi, saran
dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering hotel; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa
kontrak untuk katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan pemesanan jasa katering; jasa informasi,
saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa kafe; jasa katering; jasa katering bisnis; jasa katering hotel; jasa
katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pameran, pengecapan dan
acara publik; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pernikahan dan acara pribadi; jasa katering untuk
kafetaria perusahaan; jasa katering untuk lembaga pendidikan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa
konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa kontrak untuk katering; jasa penyediaan kedai buah; jasa
penyediaan kopi untuk kantor; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa penyediaan minuman dengan boba; jasa restoran;
jasa restoran dan katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran,
tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; jasa/layanan penyewaan ruang; kafe; kafe bermain anak-anak; kafe
yang menyediakan makanan dan minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria;
katering di kafetaria makanan cepat saji; katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman oleh toko roti;
katering makanan dan minuman untuk institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan makan; katering makanan dan
minuman untuk pesta koktail; katering yang menyediakan makanan dan minuman; kedai ayam goreng; kedai roti dan kue
(bakeries); kedai teh; layanan agen untuk pemesanan restoran; layanan bar; layanan bar dan bistro; layanan bar dan koktail;
layanan bar dan restoran; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan
minuman); layanan bar susu; layanan bar teh; layanan bar yang mengutamakan jus buah dan jus sayuran; layanan bar,
lounge koktail, dan wine bar; layanan bartending; layanan bistro; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan
minuman; layanan hotel dan restoran; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel,
restoran, kafe dan bar; layanan informasi restoran; layanan informasi restoran dan bar; layanan kafe dan bar makanan ringan;
layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria dan kantin;
layanan kafetaria dan restoran; layanan katering keliling; layanan katering luar; layanan katering untuk menyediakan masakan
China atau masakan Oriental lainnya; layanan katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk
menyediakan masakan Spanyol; layanan katering untuk menyediakan masakan bergaya Eropa; layanan katering untuk panti
jompo; layanan katering untuk pusat konferensi; layanan katering untuk rangkaian keramahtamahan; layanan katering untuk
rumah pensiun; layanan katering untuk rumah sakit; layanan katering untuk sekolah; layanan kedai kopi dan makanan ringan;
layanan kedai minuman; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan lounge airport; layanan lounge koktail;
layanan makan malam dan restoran; layanan minum teh; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan
akomodasi liburan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan penyediaan minuman yang
bisa dibawa pulang; layanan rantai restoran; layanan rantai rumah kopi; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran;
layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi restoran; layanan restoran Eropa; layanan restoran Italia; layanan
restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran ramen; layanan restoran soba;
layanan restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan restoran tempura; layanan restoran turis; layanan restoran udon;
layanan restoran udon dan soba; layanan restoran washoku; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan restoran,
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katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang minum teh; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich,
cafetaria, kantin & cafe; layanan rumah kopi; layanan salad bar; layanan snack-bar; layanan snack-bar dan kantin; layanan
sommelier untuk penyediaan saran yang berkaitan dengan anggur, dan anggur dan pasangan makanan; layanan teater
makan malam menjadi penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan
akomodasi sementara; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; lounge; melayani minuman
beralkohol; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; memberikan informasi tentang layanan
bar; memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan peringkat dan ulasan restoran; memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; memberikan ulasan
restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan bar; mengambil layanan makanan cepat saji; menyajikan makanan dan
minuman di bar susu; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet;
menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar;
menyajikan makanan dan minuman di toko donat; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyajikan makanan
dan minuman untuk para tamu di restoran; menyajikan minuman di brewpubs; menyediakan layanan bar; menyediakan
layanan katering makanan dan minuman berbahan dasar kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering
makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; menyediakan layanan katering makanan dan
minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran;
menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan layanan restoran;
menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan
makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran;
menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; pemesanan dan penyediaan hotel dan akomodasi
sementara dan tempat restoran; pemesanan jasa katering; pemesanan reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain;
penyediaan fasilitas jamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan informasi
dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar
melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi tentang layanan restoran; penyediaan informasi yang
berhubungan dengan pemesanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran; penyediaan informasi
yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan makanan dan minuman
untuk perusahaan; penyediaan pertemuan sosial, perjamuan, fungsi acara sosial, konferensi, fasilitas untuk pameran dan
pertemuan; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website; penyediaan ruang-ruang dan akomodasiakomodasi sementara untuk pengorganisasian acara-acara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuanperjamuan dan resepsi-resepsi; penyediaan ulasan akomodasi dan restoran hotel melalui jaringan komputer dan jaringan
informasi global; penyediaan ulasan online tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu, memberikan ulasan online tentang
restoran, hotel, dan resor yang menyediakan makanan dan akomodasi melalui jaringan komputer dan jaringan informasi
global; penyewaan peralatan bar; penyewaan ruang serba guna untuk pesta ulang tahun; persiapan dan penyediaan makanan
dan minuman untuk konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera;
persiapan makanan dan minuman; pub; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran
khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang; restoran pizza; restoran swalayan; restoran yang
menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan
makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; restoran, bar dan layanan
katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; rumah makan; salad bar [layanan restoran]; sewa air mancur coklat;
tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); tempat pizza; warung kopi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032615
: 10/05/2021 11:51:57
:
: Blue Buffalo Enterprises, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 11 River Road, Wilton, Connecticut 06897, U.S.A.
: Renaldo Giovani Winata S.H
: Jalan Pintu Air Raya No 36 H Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BLUE TASTEFULS (DESIGN, v1)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 31
: ===Biskuit untuk hewan peliharaan, dapat dimakan; makanan hewan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021032616
: 10/05/2021 11:52:08
:
: AGUSTINUS LUWIH SUNU P

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Rambutan 3 RT.004 RW. 001 Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri,
Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64151
:
:
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TIKETBOOK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, Kuning, Hitam
: 41
: ===jasa-jasa pertunjukan musik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021032617
: 10/05/2021 11:53:58
:
: PT. PROFIL ANALISIS CENTER

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Cipaku Indah V No. 11, Kota Bandung, Jawa Barat
: Ong Tjioe Lan S.E.
: Puri Indah Blok I No 14 Kembangan Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Profile Analysis Center : nama Badan Usaha Pemohon.
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Coklat, Putih.
: 35
: ===Mengumpulkan informasi personil; iklan untuk keperluan rekrutmen; iklan untuk perekrutan personil; jasa-jasa konsultasi
yang berkaitan dengan pencaharian karyawan-karyawan; jasa-jasa pemilihan (seleksi), penilaian dan pemeriksaan kesehatan
pada karyawan untuk tujuan pencaharian (penerimaan) karyawan; konsultasi perekrutan personil; layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan konsultasi dan konsultasi yang
berkaitan dengan perekrutan personil; layanan konsultasi rekrutmen staf; layanan rekrutmen dan manajemen personalia;
layanan wawancara untuk perekrutan personil; penempatan dan rekrutmen personel; pengujian kepribadian untuk keperluan
rekrutmen; pengujian psikometri untuk pemilihan personil; penyewaan karyawan; rekrutmen pegawai; rekrutmen personel
manajemen tingkat tinggi; rekrutmen staf kantor; rekrutmen staf pendukung kantor; relokasi karyawan; tes psikologis untuk
pemilihan personil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032618
: 10/05/2021 11:55:01
:
: PT. WIRASWASTA GEMILANG INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: The City Tower, Lantai 5, Jl. M.H. Thamrin No. 81, Jakarta 10310, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
: Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: EVALUBE HELIOS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Kuning, Hijau
: 4
: ===Bahan Bakar Bensin; Bahan bakar diesel; Bahan bakar kendaraan, yaitu gasoline dan bahan bakar diesel; Bahan
tambahan bukan kimia untuk bahan bakar motor, bahan bakar dan pelumas, bahan bakar untuk keperluan membalap; Bahan
tambahan, bukan bahan kimia, untuk Bahan Bakar Minyak (Minyak bakar); Gemuk untuk senjata (senjata); Grafit sebagai
pelumas; Minyak gas; Minyak pelumas sebagai minyak hidrolik; Minyak solar CN 48; Minyak untuk turbin; Oli mesin untuk
sepeda motor; Pelumas silinder; Pelumas untuk senjata (senjata); Pelumas-pelumas untuk lubang bawah mesin;
Pelumas/perekat untuk industri minyak dan gas; Sediaan penghilang debu; Senyawa pelumas anti-kejang untuk digunakan
pada mesin; aditif non-kimia untuk bahan bakar, pelumas dan gemuk; aditif non-kimia untuk minyak mesin; aditif, non-kimia,
untuk bahan bakar motor; bahan bakar; bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor) dan bahan penerangan; bahan bakar
(termasuk minyak sari untuk motor) untuk digunakan pada semua permukaan dan bahan, baik secara internal maupun
eksternal termasuk penggunaan domestik, rumah tangga dan industri; bahan bakar cair; bahan bakar dan bahan penerangan;
bahan bakar gas; bahan bakar mineral; bahan bakar motor; bahan bakar untuk kendaraan bermotor; batu bara; bensin
industri; briket batubara; cairan pelumas mesin potong; etanol [bahan bakar]; gas untuk penerangan; grease untuk
pengawetan kulit; komposisi menyerap debu berbasis minyak bumi; komposisi pengikat debu; komposisi pengikat debu untuk
penyapuan; lilin *; lilin dan sumbu untuk penerangan; lilin industri; minyak bumi; minyak bumi, mentah atau halus; minyak
bunga matahari untuk keperluan industri; minyak diesel; minyak lobak untuk mesin pelumas; minyak mesin; minyak pelumas
[pelumas industri]; minyak pelumas untuk kendaraan; minyak pelumas untuk keperluan industri; minyak pemotong untuk
pengerjaan logam industri; minyak rantai; minyak tanah; minyak tekstil; minyak untuk cat; minyak untuk pengawetan kulit; oli
mesin otomotif; oli pelumas dan gemuk; oli pelumas untuk mesin kendaraan bermotor; pelumas; pelumas kendaraan
bermotor; pelumas untuk mesin industri; pelumas untuk mesin pesawat terbang; petroleum jelly untuk keperluan industri===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032619
: 10/05/2021 11:56:17
:
: NYOMAN YANATRI MAKARA S.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KEMANG I C No. 2 RT 002 RW 001 KEL. BANGKA, KEC. MAMPANG
PRAPATAN JAKARTA SELATAN, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Lalah
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Hitam
: 30
: ===Bumbu bali; Nasi Ayam Betutu; Nasi Ayam Bumbu Bali; Nasi Campur Bali; Nasi Rames Bali; Sambal Bali===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032620
: 10/05/2021 11:56:35
:
: PT KREASI SELERA NUSANTARA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Generali Tower Lt.15, Unit D &amp; H, Jl. HR . Rasuna Said, Kel. Karet Kuningan,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: absolutea
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 30
: ===Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar kakao;
Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman teh dengan
atau tanpa susu; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; minuman berbahan
dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan
dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman dengan bahan dasar teh; minuman teh boba; minuman
teh dengan susu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032621
: 10/05/2021 11:57:38
:
: PT. TERANG PARTS INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Green Ville Blok AW No. 6,7,8
Jakarta Barat 11510, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PROTERA Protection + Logo
: PROTERA Protection + Logo : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Kuning, Oranye, Merah, Hitam dan Putih.
: 5
: ===Aditif makanan untuk keperluan medis kedokteran hewan; Aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan medis; Aditif pakan
untuk keperluan medis; Aerosol-aerosol yang mengandung obat; Agen kontras sinar-X; Agen pengantar obat berdasarkan
senyawa dalam bentuk pil dan cairan tersuspensi untuk administrasi dan pengiriman medikasi kepada manusia; Agen
pengiriman obat terdiri dari senyawa dalam bentuk pil dan cairan tersuspensi untuk administrasi dan pengiriman dari medikasi
kepada manusia; Agen, reagen, tes, enzim, nukleotida, buffer, sediaan kimia dan biologis untuk penggunaan medis dan
kedokteran hewan di bidang diagnostik medis, diagnostik klinis, diagnostik veteriner, forensik medis, kedokteran laboratorium,
kedokteran hewan, pengujian genetik, dan genetika; Agen-agen, reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay),
enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimia, dan sediaan-sediaan biological untuk untuk ilmu kedokteran dan ilmu

740
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kedokeran hewan dibidang diagnostic ilmu kedokteran, klinik diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu
kedokteran, penelitian obat-obatan, obat-obatan ilmu kedokteran hewan, pengujian genetika dan genetika.; Agen-agen,
reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay), enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimiadan
sediaan-sediaan biologikal untuk imuk kedokteran dan ilmu kedokteran hewan; Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk
penggunaan medis; Alat tes kehamilan; Anggur obat; Anti bakteri; Aplikator atau bantalan yang mengandung obat yang
digunakan untuk sediaan-sediaan kulit untuk melindungi kulit dan bibir; Atraktan hama yang ramah lingkungan; BAHAN
PENCETAK GIGI; BAHAN PENGGOSOK GIGI; BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Bahan embedding untuk
keperluan teknis gigi dan gigi; Bahan makanan tambahan yang berasal dari tumbuhan, bukan untuk penggunaan medis;
Bahan pembasmi kuman; Bahan pengendali hama; Bahan pengganti tembakau untuk keperluan medis; Bahan pengikat
mikotoksin sebagai bahan tambahan untuk pakan ternak; Bahan pengikat mikotoksin sebagai suplemen diet untuk pakan
ternak; Bahan penyerap bau; Bahan perbaikan untuk keperluan perbaikan gigi; Bahan serat yang berhubungan dengan
makanan (dietary fiber) yang larut dalam air (water-soluble) untuk penggunaan/keperluan industri; Bahan tambahan/aditif
makanan diet hewan yang mengandung obat, non-obat dan sediaan dokter hewan lainnya; Bahan tambahan/aditif makanan
hewan untuk digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Bahan tambahan/aditif nutrisi untuk bahan makanan
hewan; Bahan tambahan/aditif untuk bahan makanan hewan; Bahan tambahan/aditif untuk makanan hewan; Bahan untuk
penambalan gigi dan untuk tujuan mencegah gigi berlubang; Bahan-bahan untuk sediaan farmasi, sediaan makanan untuk
bayi dan makanan untuk bayi, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Balsem untuk keperluan medis; Bantal aromaterapi
untuk keperluan medis; Bantal mata untuk keperluan medis; Bantalan atau tempelan pemanas yang diaktifkan udara untuk
menghangatkan area belakang dan meningkatkan sirkulasi darah; Barang-barang yang diresapi dengan sediaan antibakteri;
Barang-barang yang diresapi dengan sediaan sanitasi; Bawang hitam fermentasi (kesehatan); Bawang hitam tunggal untuk
obat tradisional; Bawang hitam untuk obat tradisional; Bawang hitam tunggal (kesehatan); Bedak salicyl untuk gatal-gatal;
Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Binatang perusak; Bubuk obat-obatan hemodialisis; Bubur cair, bubur dan susu
dalam bentuk cair atau bubuk untuk bayi; Bubur dari buah untuk bayi; Busa tangan antibakteri; CAMPURAN EMAS UNTUK
GIGI; CELANA DALAM SANITER; CELANA DALAM UNTUK HAID; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk
tangan tanpa bilas air; Cairan kimia saniter untuk membasmi kuman; Cairan pembersih tangan; Cairan pembersih tangan
untuk menghilangkan bakteri; Cairan sanitasi untuk perabotan dapur; Campuran bahan simbiotik untuk digunakan pada
produk, sediaan,suplemen dan bahan makanan untuk keperluan medis; Campuran bahan simbiotik untuk penggunaan medis;
Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein susu,
atau konsentrat protein whey; Celana dalam haid wanita; Celana dalam sanitasi; Celana dalam untuk menahan bantalan
penyerap untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Celana dalam yang dapat menyerap untuk orang yang tidak
mampu menahan buang air; Celana popok sanitasi; Celana untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Cordyceps
untuk tujuan pengobatan; Cysteamine untuk keperluan medis; Deodoran bukan untuk keperluan pribadi atau keperluan
hewan; Deodoran selain untuk kegunaan pribadi; Deodoran spray; Deodoran untuk kain dan udara; Deodoran untuk kulkas;
Deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Diaper/popok bayi sekali pakai; Diaper/popok bayi yang terbuat dari kertas dan/atu
selulosa; Ekstra herbal untuk tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Fermentasi laktik untuk penggunaan
farmasi dan laktosa; Formula obat herbal; Ganoderma kilap untuk keperluan farmasi; Garam Epsom untuk keperluan medis;
Garam-garam air mineral untuk keperluan medis; Gel anti-bakteri; Gel antiseptik; Gel larutan laktasi farmasi dengan sifat
bioadhesif yang didesain untuk memelihara lingkungan yang optimal; Gel pembersih kulit antibakteri berbasis chlorine dioxide;
Gel untuk penggunaan sebagai pelumas pribadi; Gelatin kulit keledai (Ejiao) untuk penggunaan pengobatan Tiongkok;
Germisida; Gula pelengkap diet; Gula rendah lemak untuk diet dan mempertahankan kelangsingan tubuh; Gula-gula yang
diberi obat; Gula-gula yang mengandung obat; Hasil makanan pantangan untuk keperluan medis; Hasil-hasil minuman
pantangan untuk anak-anak dan orang-orang sakit; Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan
(hortikultura); Implan kulit biologis, yaitu, larutan visco-suplemen untuk mengisi keriput; Insektisida dan pestisida bukan untuk
penggunaan pertanian; Irlandia lumut untuk keperluan medis; Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu
dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk tablet; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu
menghilangkan encok pegal linu; Jamu menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu pegal linu; Jamu pelangsing; Jamu pereda
panas dalam; Jamu seduh dan godok ramuan tradisional; Jamu tradisional untuk ibu melahirkan; Jamu untuk empot-empot;
Jamu untuk hewan; Jamu untuk ibu hamil; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk membantu mengurangi rasa sakit nyeri pada
tubuh; Jamu untuk membantu meredakan batuk; Jamu untuk membantu meringankan darah tinggi yang ringan; Jamu untuk
mengencangkan otot rahim setelah melahirkan; Jamu untuk meningkatkan mutu dan jumlah air susu; Jamu untuk menjaga
kesehatan hati; Jamu untuk organ dalam tubuh; Jelly (vaselin) untuk keperluan medis; Jintan Hitam (Herbal); KERTAS
PENANGKAP LALAT; Kain yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Kantong
penyerap bau tidak sedap; Kapas batangan untuk keperluan medis; Kapas penyeka untuk tujuan medis; Kapas yang
disterilkan; Kapsul kosong untuk obat-obatan; Karbol wangi pembasmi kuman; Kasa untuk membalut; Kasein untuk suplemen
diet; Keripik buah untuk bayi; Kertas anti kuman; Kertas minyak mengandung obat untuk tujuan medis; Kertas tissue diresapi
dengan losion farmasi; Kertas tisu untuk kesehatan; Kit yang berisi reagen dan protokol untuk penggunaannya untuk
keperluan ilmu kedokteran; Kit-kit reagen yang terdiri terutama nukleotida, reagen-reagen, substrat-substrat enzim, bufferbuffer, sediaan-sediaan kimia, sediaan-sediaan biologikal untuk pemeriksaan genetik ilmu kedokteran dan diagnostik ilmu
kedokteran; Kolesom untuk obat; Kombinasi dosis tetap dari bahan antiretroviral yang digunakan dalam pengobatan
HIV/AIDS; Kontrasepsi kimia yang dapat digunakan oleh wanita setelah hubungan seksual tanpa pelindung untuk mencegah
kehamilan; Kopi stamina yang mengandung obat; Korek kuping untuk keperluan medis; Kotak P3K terisi, kain, penyeka, tisu
dan spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Koyo transdermal; Koyo yang
mengandung nikotin; Krim Jerawat; Krim farmasi; Krim obat herbal; Krim orgasme; Kultur probiotik, preparat dan zat; Kustar
untuk bayi; LAK GIGI; Larutan pembersih dialisis untuk hemodialisis; Larutan untuk lensa kontak; Lem kecoa; Lem semut; Lem
tikus; Lembar jel pendingin untuk mengurangi demam dalam tubuh manusia; Linimen [obat gosok]; MINYAK ANGIN; MINYAK
SEREH; Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Magnesia untuk keperluan farmasi; Makanan batangan pengganti
makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Makanan bayi; Makanan dan Minuman untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut untuk keperluan medis; Makanan dan makanan ringan berbahan dasar buah,
sayuran, sereal, oatmeal dan kelapa untuk bayi dan bayi baru lahir; Makanan dan minuman berbahan dasar susu untuk anakanak; Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi; Makanan dan minuman untuk wanita hamil atau menyusui, yang
diadaptasi untuk penggunaan medis; Makanan dan zat diet tanpa resep yang disesuaikan untuk penggunaan medis; Makanan
dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan dan akuakultur, suplemen diet untuk keperluan dokter hewan
dan akuakultur.; Makanan diet; Makanan diet tambahan dalam bentuk bubuk, kapsul, atau tablet yang terbuat dari minyak,
lemak dan kacang yang telah diolah; Makanan diet untuk penggunaan medis; Makanan diet untuk wanita hamil, laktasi dan
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menyusui; Makanan diet yang diadaptasi untuk orang sakit; Makanan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; Makanan
porsi kecil yang utamanya terdiri dari daging, ikan, ham, unggas, sayuran, beras dan/atau pasta untuk bayi dan bayi baru lahir;
Makanan ringan untuk bayi; Makanan tambahan terbuat dari hewan, bukan untuk penggunaan medis; Makanan tambahan
untuk kesehatan/berenergi untuk keperluan medis (food suplement); Makanan untuk anak-anak; Makanan untuk bayi dengan
kebutuhan diet khusus; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan nutrisi khusus; Makanan untuk bayi yaitu, mie kering untuk
bayi termasuk udon kering untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi; Makanan untuk bayi, jabang
bayi dan orang cacat; Makanan untuk keperluan medis khusus; Makanan untuk orang sakit; Makanan untuk wanita hamil,
laktasi dan menyusui; Makanan yang telah difortifikasi untuk penggunaan medis; Menthol; Minuman ber-PH tinggi; Minuman
beras kencur (jamu); Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu);
Minuman bergizi untuk keperluan diet; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman diet; Minuman
diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk
membantu tidur dan relaksasi; Minuman jahe merah yang mengandung obat; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin
untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman
kocok pengganti makanan untuk keperluan medis; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman mengandung obat; Minuman nonalkohol yang mengandung suplemen bernutrisi; Minuman obat; Minuman pelangsing; Minuman stamina yang mengandung
obat; Minuman suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman
suplemen dari madu; Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya dengan enzym
dan antioksidan; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan;
Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman susu dengan
campuran rempah untuk kesehatan; Minuman untuk digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; Minuman untuk
jabang bayi; Minuman untuk keperluan medis; Minuman untuk keperluan pengobatan; Minuman untuk kesehatan; Minuman
untuk penambah gairah wanita dan mengencangkan vagina mengandung obat; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis);
Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet; Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan
berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan
pengobatan atau medis; Minyak Esensial (essential oils) untuk mengobati jerawat; Minyak Rematik (Obat); Minyak Telon;
Minyak akar lawang; Minyak aromatik untuk keperluan kesehatan; Minyak buah merah untuk suplemen; Minyak eucalyptus;
Minyak gosok; Minyak jahe (untuk tujuan pengobatan); Minyak jintan Hitam (Herbal); Minyak kanabidiol (untuk medis); Minyak
kayu putih; Minyak pala (untuk tujuan pengobatan); Minyak untuk keperluan medis; Minyak-minyak yang mengandung obat;
Moxa gulungan untuk terapi moksibusi; Nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet; OBAT BIUS; OBAT CACING;
OBAT MERAH; OBAT PENCUCI DARAH; Obat Pemutih; Obat Penghilang Rasa Nyeri Pada Sendi dan Lutut; Obat
Penghilang rasa nyeri serta anti radang pada otot, sendi dan lutut; Obat dalam bentuk kantong yang mengandung nikotin
(untuk medis); Obat gosok untuk ibu melahirkan; Obat herbal kapsulan (extrac ikan gabus); Obat herbal rasa madu; Obat
herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat herbal
yang mengandung madu; Obat hisap hidung; Obat kumur dan penyegar nafas mengandung obat; Obat kumur gigi; Obat
nyamuk bayi; Obat paten Cina; Obat pembasmi biang keringat dan gatal-gatal; Obat pembasmi rumput; Obat penambah nafsu
makan; Obat pencegah penyakit coccidiosis untuk hewan burung peliharaan; Obat pencuci darah; Obat pengusir serangga;
Obat suntik untuk hewan; Obat tradisional stamina pria; Obat tradisional untuk daya tahan tubuh; Obat untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut; Obat – obat disintegrasi untuk mengobati alergi, inflamasi , nyeri, gangguan ,
dan gangguan gastrointestinal, insomnia; Obat – obat disintegrasi untuk mengobati alergi, inflamasi, nyeri, gangguan, dan
gangguan gastrointestinal; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan Cina untuk keperluan manusia; Obat-obatan
hemodialisis; Obat-obatan tonik; Obat-obatan tradisional; Obat-obatan untuk mengobati infeksi HIV, dengan pengecualian
obat-obatan yang berkaitan dengan antihistamin, anti-alergi, asma, dekongestan dan penyakit pernapasan atau infeksi;
PEMBALUT HIGIENIS; PSATILES; Pasta dan makroni untuk bayi; Pasta sayuran dan makaroni sayuran untuk bayi; Pelumas
pribadi (medis); Pemanis untuk diabetes; Pembalut kain yang dapat dicuci; Pembalut kebersihan wanita; Pembalut
kedokteran; Pembalut tipis untuk orang yang tidak mampu menahan buang air sekali pakai; Pembalut untuk celana dalam;
Pembalut untuk haid; Pembalut untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Pembalut wanita; Pembasmi jamur;
Pembasmi kecoa; Pembasmi kuman untuk pertanian; Pembasmi nyamuk; Pembasmi rayap (termitisida); Pembasmi semut;
Pembersih karpet dan sampo karpet antibakteri dan antiseptik; Pembersih kulit medis antibakteri; Penarik hama yang ramah
lingkungan; Pencerah warna cucian antibakteri dan antiseptik; Pencuci tangan antibakteri; Pencuci tangan mengandung
antibiotik; Pencuci tangan mengandung obat; Pengganti kolostrum; Penghilang bau dengan pewangi (tidak termasuk yang
digunakan untuk keperluan industri, pribadi, hewan atau untuk bernapas dengan segar); Penghilang noda cucian antibakteri
dan antiseptik; Penghilang noda karpet antibakteri dan antiseptik; Penutup kulit berperekat untuk kegunaan medis; Penyegar
kain, penghilang bau pada kain, penghilang bau pada jok, penghilang bau pada karpet; Penyegar karpet dan sediaan
penetralisasi bau; Penyegar udara dan penghilang bau di ruangan; Penyeka anti-bakteri; Penyeka kapas untuk penggunaan
medis; Penyeka yang diresapi antiseptik; Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan
kebersihan; Penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; Perban higienis; Perekat penangkap serangga; Permen karet yang
mengandung nikotin (untuk medis); Permen yang diperkaya dengan kalsium; Persiapan dalam bentuk krim, busa, gel, lotion,
dan salep untuk topik penggunaan; Persiapan makanan biologis; Persiapan untuk pengganti terapi nikotin; Pil kontrasepsi oral;
Pil kromosom Untuk medis; Plester; Plester dan bahan untuk pembalut; Popok; Popok sekali pakai dan popok celana;
Popok/diaper berbentuk celana; Probiotik untuk hewan; Produk dan sediaan farmasi; Produk dan sediaan farmasi dan farmasi
kedokteran hewan untuk kegunaan pada onkologi; Produk farmasi untuk pengobatan penyakit tulang; Produk farmasi untuk
rehidrasi; Produk kesehatan mata; Produk madu untuk penggunaan medis, farmasi atau terapeutik; Produk nutrisi untuk
keperluan medis; Produk pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Produk perawatan mulut
mengandung obat; Produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat; Produk-produk ekstrak rami (untuk
medis); Produk-produk farmasi untuk pengobatan penyakit genetik; Produk-produk farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi;
Produk-produk sanitasi untuk keperluan dokter hewan; Produk-produk untuk pencegahan mastitis pada hewan; Protein
suplemen diet berbahan dasar tumbuhan dalam bentuk bubuk; Protein untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk
dikonsumsi manusia yang dapat mengandung mineral, vitamin, dan bahan-bahan herbal; Protein untuk suplemen diet; Puree
buah untuk bayi; RAMUAN OBAT UNTUK MANDI BERENDAM; ROKOK DARI TANAMAN OBAT; Ragi dan elemen jejak yang
diadaptasi untuk penggunaan medis; Ramuan herbal tradisional; Ramuan obat tradisional Cina; Ramuan tradisional untuk
kesehatan organ kewanitaan; Reagen diagnostik untuk penggunaan laboratorium medis; Reagen diagnostik untuk
penggunaan medis dalam diagnosis in vitro; Reagen kimiawi diagnostik untuk tujuan medis; Reagen untuk Pemeriksaan
imunologis; Reagen untuk digunakan dalam tes diagnostik untuk tujuan medis; Reagen untuk keperluan medis atau keperluan
kedokteran hewan; Reagen untuk pengujian karakteristik genetik medis; Reagen-reagen diagnostic dan sediaan-sediaan
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untuk ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran hewan; Reagen-reagen kimia, enzim-enzim dan nucleotide untuk berbagai macam
asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide untuk tujuan ilmu kedokteran; Roti kering untuk bayi; SEDIAAN OBAT
SUNTIK; Sabuk untuk handuk sanitasi (handuk); Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sabun pembasmi
kuman untuk mencuci piring; Sampo rambut mengandung obat; Sediaan Farmasi dan Obat untuk pengobatan Hepatitis B;
Sediaan Herbal untuk mengatasi permasalahan pada pernafasan; Sediaan Pembasmi tikus; Sediaan anti serangga untuk
penggunaan pribadi dalam bentuk aerosol; Sediaan bersifat kimia farmasi; Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan;
Sediaan dan bahan untuk menetralisir, mengatur atau mengurangi reaksi alergi; Sediaan dari vitamin; Sediaan dermatologis
[selain obat]; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan dokter hewan untuk pencegahan, pengawasan dan pengobatan
dari penyakit hewan; Sediaan farmasi anti-bakteri; Sediaan farmasi atau obat untuk digunakan sebagai antiretroviral; Sediaan
farmasi dan dokter hewan; Sediaan farmasi dan produk terapi gen dalam bentuk sediaan biologis yang mengandung bahan
genetik untuk mengobati atrofi otot tulang belakang (spinal muscular atrophy), kehilangan neuron motorik (motor neurons),
degenerasi otot (muscle degeneration), kelemahan otot (muscle weakness), dan kelumpuhan (paralysis); Sediaan farmasi
jaringan-regeneratif periodontal; Sediaan farmasi untuk antitusif dan selesma; Sediaan farmasi untuk batuk; Sediaan farmasi
untuk diare; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; Sediaan farmasi untuk digunakan
dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa;
Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan otot; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; Sediaan farmasi untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan
tulang; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan kardiovaskular; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan mukosa; Sediaan
farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan
gangguan otot; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; Sediaan farmasi untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang;
Sediaan farmasi untuk hyperplasia prostat jinak; Sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit
virus, penyakit auto-imun dan inflamasi, penyakit kardiovaskular dan paru-paru, penyakit sistem saraf pusat, penyakit sistem
saraf perifer/tepi, rasa sakit (nyeri), penyakit dermatologis, penyakit saluran pencernaan, penyakit terkait infeksi, penyakit
metabolisme, penyakit onkologis, penyakit mata, penyakit pernapasan, ulkus digital dan penyakit pembuluh darah di otak
(serebrovaskular); Sediaan farmasi untuk mengatasi gangguan hormon; Sediaan farmasi untuk meringankan batuk berdahak
dan pilek; Sediaan farmasi untuk obat selesma; Sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan pernafasan,
penyakit dan gangguan paru-paru, penyakit dan gangguan kardiovaskular, peradangan, penyakit radang dan gangguan
radang, penyakit dan gangguan autoimun, kanker, penyakit dan gangguan onkologis, penyakit dan gangguan hematologi,
penyakit tumor, penyakit dan gangguan neurologis serta penyakit dan gangguan metobolisme; Sediaan farmasi untuk
pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit coronavirus, serta penyakit dan gangguan pernapasan; Sediaan farmasi
untuk pengobatan kanker dan resimen pengkondisian farmasi yang terdiri dari sediaan untuk digunakan sebelum transplantasi
sel induk hematopoietik pada penyakit hematologis; Sediaan farmasi untuk penyakit musculoskeletal; Sediaan farmasi untuk
perawatan garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan
dan masalah kulit manusia; Sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan; Sediaan farmasi untuk perawatan kulit; Sediaan
farmasi untuk perbaikan struktural struktur epidermis; Sediaan farmasi untuk perlindungan struktural struktur epidermis;
Sediaan farmasi yang mengandung Vitamin C; Sediaan farmasi, yaitu, mikrobisida yang menciptakan lingkungan yang tidak
ramah untuk spermatozoa; Sediaan farmasi, yaitu, mikrobisida yang menciptakan lingkungan yang tidak ramah untuk virus
dan bakteri pathogen; Sediaan farmasi/obat untuk pengobatan infeksi HIV-1/AIDS; Sediaan gigi dan pasta gigi yang
mengandung obat; Sediaan kebersihan untuk keperluan medis; Sediaan membersihkan badan untuk keperluan medis;
Sediaan membersihkan bakterisida untuk kulit; Sediaan mikroorganisme untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan;
Sediaan obat batuk; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan obat/farmasi untuk pengobatan HIV/AIDS; Sediaan pelindung
matahari yang mengandung obat anti serangga; Sediaan pembasmi tanaman beracun; Sediaan penghilang bau untuk
keperluan penyegar udara; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegaran ruangan; Sediaan penyegar udara untuk
mobil; Sediaan perawatan mulut mengandung obat; Sediaan sanitasi kulit; Sediaan sterilisasi sanitasi; Sediaan uji yaitu
mendeteksi obat-obatan dan alkohol untuk medis; Sediaan untuk membasmi gulma; Sediaan untuk membasmi rumput liar dan
binatang perusak; Sediaan untuk menetralisir bau; Sediaan untuk menghancurkan fungisida, virus, bakteri; Sediaan untuk
pembasmi bakteri dan virus; Sediaan untuk pereda gejala pilek, influenza dan alergi; Sediaan yang mengandung obat untuk
pengobatan gigitan dan sengatan; Sediaan-sediaan Ilmu hewan; Sediaan-sediaan analgesik topikal; Sediaan-sediaan
antibiotik topikal; Sediaan-sediaan bernutrisi untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan campuran vitamin; Sediaan-sediaan
dan bahan-bahan bernutrisi untuk kegunaan medis; Sediaan-sediaan dari kapur untuk keperluan farmasi; Sediaan-sediaan
diet yang mengandung minyak kanabidiol; Sediaan-sediaan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk
menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; Sediaan-sediaan farmasi untuk meningkatkan pertumbuhan
rambut; Sediaan-sediaan farmasi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit kardiovaskular dan penyakit pada sistem saraf
pusat; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan kondisi-kondisi kardiovaskular, gastrointestinal, neurologis, pernapasan,
psikiatris, alergi, dermatologis, paru, metabolik, otot, disfungsi ereksi, infeksi dan inflamasi, kanker, diabetes, sklerosis
multipel, kontrasepsi oral dan transdermal; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan mata; Sediaan-sediaan farmasi untuk
pengobatan penyakit dan gangguan onkologi; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan tuberkulosis; Sediaan-sediaan
farmasi untuk terapi hormon; Sediaan-sediaan farmasi, khususnya obat pencegah batuk, obat untuk mencairkan dahak dan
sediaan-sediaan untuk mengobati penyakit saluran pernapasan dan bronchium; Sediaan-sediaan ilmu kebersihan; Sediaansediaan kimia untuk mengobati jamur; Sediaan-sediaan nikotin untuk keperluan medis, termasuk tembakau bubuk tabur dan
tembakau bubuk yang sudah dikemas sebelumnya (snus); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan
mental; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan atau kondisi syaraf (neurological); Sediaansediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan tidur; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi
gangguan-gangguan tulang kerangka dan penyakit-penyakit tulang kerangka; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi hilang ingatan (dementia); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi kebotakan (alopecia); Sediaansediaan pharmasi untuk menanggulangi luka borok colitis; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit
Alzheimer’s (gangguan ingatan); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit Crohn’s; Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi penyakit dyslipidemia; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit gagal
jantung; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit gangguan hormone (endocrine); Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi penyakit ginjal; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit hati; Sediaansediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit kegemukan (obesity); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi
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penyakit kulit; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit lupus; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit psoriaris; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit sindrom sjorgen; Sediaansediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan otot; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan syaraf degeneratif; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi
penyakit-penyakit radang dan penyebab radang; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang bowel; Sediaansediaan pharmasi untuk menanggulangi radang infeksi kulit atopik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang
sendi rheumatik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang sensi psoriatik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi radang tulang belakang punggung (spondyloarthropathy); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi
rasa sakit; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi sakit kepala; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi
sakit kepala cluster; Sediaan-sediaan pharmasi untuk mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguangangguan jantung dan pembuluh darah; Sediaan-sediaan probiotik untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan sanitasi yaitu
pembersih luka anti bakteri; Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung obat untuk kulit dan bibir; Sediaan-sediaan
tambahan untuk berpantang terutama yang mengandung sediaan-sediaan Vitamin, mineral-mineral, atau substansi-substansi
yang mengandung gizi untuk para binaragawan dan keperluan atletik dalam bentuk bubuk-bubuk, kapsul-kapsul, tablet-tablet
dan cairan-cairan; Sediaan-sediaan topikal yang mengandung obat untuk digunakan manusia untuk membersihkan kulit, untuk
mencegah atau mengurangi gejala jerawat dan penyakit kulit lainnya, untuk luka bakar, gatal, kekeringan, luka dingin, untuk
perawatan dan perlindungan kulit dan bibir; Sediaan-sediaan untuk berpantang; Sediaan-sediaan untuk medis; Sediaansediaan untuk menetralisir bau; Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen kesehatan, makanan tambahan
untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan; Sediaan-sediaan yang diperkaya dengan vitamin dan
mineral untuk penggunaan oral yang dijual dalam bentuk kantong; Sedian untuk menetralisasi bau tidak sedap dan bau yang
tidak diinginkan (tidak termasuk yang digunakan untuk keperluan industri atau keperluan pribadi); Semprotan mulut
mengandung obat; Senyawa berasal dari buah-buahan untuk keperluan medis; Serat makanan yang dapat larut dalam air
(water-soluble); Serat untuk diet; Serat untuk keperluan diet; Serat yang berhubungan dengan makanan (dietary fiber) sebagai
bahan baku untuk penggunaan/keperluan industri; Serbet bayi; Serbuk untuk suplement diet; Sereal untuk bayi; Sereal untuk
jabang bayi; Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu; Spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik
desinfektan untuk keperluan kebersihan; Strip perawatan oral mengandung obat; Suplemen diet dan gizi; Suplemen diet dan
tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen diet nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen diet protein
dan produk protein untuk konsumsi manusia; Suplemen diet untuk hewan, yaitu, hewan peliharaan dan ternak; Suplemen diet
untuk keperluan medis; Suplemen diet untuk mempercepat pertumbuhan probiotik; Suplemen diet yang terdiri dari asam
amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen diet yang terdiri dari unsur mikro; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk
digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen
herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan
antioksidan; Suplemen diet, sediaan vitamin dan mineral untuk pembuahan, kehamilan dan paska-melahirkan, yang diadaptasi
untuk penggunaan medis; Suplemen diet, yaitu, bar protein; Suplemen gizi atau makanan dalam bentuk bubuk atau sachet;
Suplemen gizi dan makanan, yaitu probiotik untuk digunakan dalam makanan dan suplemen makanan untuk konsumsi
manusia; Suplemen gizi untuk digunakan dalam budidaya perikanan (akuakultur); Suplemen herbal organik dan non-organik;
Suplemen kolostrum; Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture untuk mendukung dan mendorong
produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui; Suplemen laktasi bernutrisi untuk konsumsi manusia dalam bentuk teh,
kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen makanan (supplement diet); Suplemen makanan berupa
kapsul minyak ikan; Suplemen makanan biji rami; Suplemen makanan dan gizi; Suplemen makanan dan makanan termasuk
yang terbuat dari atau dengan madu; Suplemen makanan diet; Suplemen makanan hewan untuk digunakan dalam pembuatan
makanan hewan dan bahan makanan hewan; Suplemen makanan hewan untuk menggemukkan; Suplemen makanan minyak
biji rami; Suplemen makanan oral untuk penggunaan medis; Suplemen makanan tambahan untuk hewan; Suplemen makanan
tanpa resep untuk manusia; Suplemen makanan untuk keperluan medis; Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino;
Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen mineral untuk bahan makanan;
Suplemen nutrisi dalam sifat berbasis protein, berbentuk snack bar padat nutrisi; Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan;
Suplemen nutrisi ekstrak bakteri asam laktat; Suplemen nutrisi enzim; Suplemen nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan;
Suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen nutrisi untuk konsumsi manusia terbuat dari buah-buahan, sayur-sayuran
dan bahan superfood berwarna hijau; Suplemen tambahan nutrisi; Suplemen untuk ibu hamil; Suplemen untuk makanan
hewan; Suplemen untuk sendi dan tulang (untuk keperluan medis); Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang
mengandung vitamin C; Suplemen zat besi untuk anemia karena kekurangan zat besi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk
bayi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk keperluan medis; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement; Suplement
bernutrisi; Suplement dan produk nutrisi untuk keperluan dan penggunaan medis; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan,
Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan,
Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam
untuk keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas
kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan
bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obatobatan, minyak ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat
nyamuk; Supplement yang berupa Cair; Supplement yang berupa Tablet; Supplement yang berupa bubuk; Supplement yang
berupa kapsul; Susu bubuk formula untuk anak-anak; Susu bubuk kambing yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin,
mineral dan/atau bahan-bahan untuk membantu pencernaan, penyerapan vitamin dan mineral untuk anak-anak; Susu diet
untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Susu formula yang mengandung susu kambing; Susu kolostrum kering; Susu untuk
bayi dan jabang bayi; TONIK OBAT KUAT; TUTUP MATA UNTUK KEPERLUAN MEDIS; Tablet hisap (lozenges) yang
diperkaya dengan vitamin dan mineral; Tambalan medis untuk terapi hormon; Tampon menstruasi; Tampon untuk haid wanita;
Tanaman obat cistanche gurun; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; Teh obat tanpa resep; Tingtur untuk keperluan
pengobatan; Tissue yang diresapi dengan alkohol untuk keperluan medis; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik
desinfektan untuk keperluan kebersihan; Tisu yang mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; Vitamin tanpa
resep; Vitamin untuk sendi dan tulang; Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; Vitamin-vitamin,
sediaan-sediaan mineral, sediaan-sediaan tambahan yang mengandung gizi dalam bentuk batang-batang dan campurancampuran minuman dalam bentuk bubuk dan minuman-minuman yang mengandung gizi yang berkaitan dengan olahraga,
ialah minuman-minuman bar protein tinggi dan yang mengandung karbohidrat tinggi yang dimasukkan dalam kaleng dan botol,
seluruh barang-barang tersebut untuk tujuan kedokteran; Wangi-wangian kamar mandi; Wangi-wangian mobil; Wangi-wangian
pengharum ruangan; Yogurt untuk bayi; Zat mineral untuk keperluan medis; Zat pantangan/diet berbahan dasar kedelai
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dan/atau berbahan dasar beras, untuk penggunaan medis dan/atau sebagai makanan untuk bayi; Zat tambahan yang dapat
meningkatkan kemampuan deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Zat-zat dan sediaan-sediaan farmasi untuk keperluan
manusia; abrasive gigi; acai powder, suplemen diet; acaricides; acaricides untuk keperluan pertanian; acaricides untuk
penggunaan rumah tangga; aconitine; adas untuk keperluan medis; aditif makanan berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk
tujuan medis; aditif makanan hewan peliharaan dalam bentuk vitamin dan mineral; aditif makanan hewan untuk digunakan
sebagai suplemen gizi; aditif makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; aditif non-obat
untuk makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif non-obat untuk makanan hewan, yaitu, pengasaman
untuk digunakan dalam makanan hewan; adjuvan (zat tambahan) untuk digunakan dengan vaksin; adjuvan untuk tujuan
medis; aerosol-aerosol yang mengandung obat; agen anti-mabuk; agen antileprotik; agen detoksifikasi arsenik untuk
keperluan medis; agen detoksifikasi benzol untuk keperluan medis; agen detoksifikasi klorin untuk keperluan medis; agen
diagnostik untuk keperluan dokter hewan; agen diagnostik untuk tujuan medis; agen diagnostik, sediaan dan bahan untuk
keperluan medis; agen farmasi untuk epidermis; agen farmasi untuk mengobati lesi yang disebabkan secara fisik; agen
farmasi yang mempengaruhi metabolisme; agen farmasi yang mempengaruhi organ pencernaan; agen farmasi yang
mempengaruhi organ sensorik; agen farmasi yang mempengaruhi sistem saraf perifer; agen hipoglikemik; agen hipolipidemik;
agen kardiovaskular untuk keperluan medis; agen kontras untuk pencitraan ultrasound diagnostik; agen pembersih
gastrointestinal; agen penekan tumor; agen pengiriman dalam bentuk film terlarut yang memfasilitasi pengiriman suplemen
gizi; agen pengiriman dalam bentuk pelapis untuk tablet yang memfasilitasi pengiriman suplemen gizi; agen pengiriman obat;
agen pengiriman obat dalam bentuk bubuk yang memberikan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obatobatan; agen pengiriman obat dalam bentuk film terlarut yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat
dalam bentuk kapsul yang menyediakan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen
pengiriman obat dalam bentuk pelapis untuk tablet yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat
dalam bentuk tablet yang memberikan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman
obat dalam bentuk wafer yang dapat dimakan untuk membungkus obat-obatan bubuk; agen pengiriman obat yang
memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat yang terdiri dari senyawa yang memfasilitasi pengiriman
berbagai obat-obatan; agen penstabil kapiler untuk keperluan medis; agen penyegel untuk keperluan gigi; agen perawatan
heatstroke; agen profilaksis perdarahan otak; agen viskoelastik untuk keperluan oftalmik; air anti-bakteri dalam botol (termasuk
air anti-bakteri dalam wadah plastik, air anti-bakteri dalam wadah semprotan); air anti-bakteri selain untuk keperluan industri
(termasuk alkohol dan non-alkohol); air anti-bakteri untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan non-alkohol); air laut untuk
mandi obat; air mata buatan; air melissa untuk keperluan farmasi; air mineral untuk keperluan medis; air panas; air timbal; air
yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; air yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; akar manis untuk keperluan
farmasi; akar obat; akar rhubarb untuk keperluan farmasi; alas ganti popok, sekali pakai, untuk bayi; aldehida untuk keperluan
farmasi; alginat untuk keperluan farmasi; algisida; algisida untuk keperluan pertanian; algisida untuk kolam renang; alkali
iodida untuk keperluan farmasi; alkaloid untuk keperluan medis; alkohol obat; alkohol untuk keperluan farmasi; alkohol untuk
penggunaan topikal; aluminium asetat untuk keperluan farmasi; amalgam gigi; amalgam gigi emas; analeptik; analgesik;
analgesik antipiretik; analgesik oral; analgesik topikal; anestesi; anestesi gigi; anestesi inhalansia; anestesi lokal; anestesi
lokal injeksi untuk digunakan dalam kedokteran gigi; anestesi topikal; anestesi umum; anestesi untuk penggunaan bedah;
anestesi untuk penggunaan non-bedah; anhidrotik; antasida; anthelmintik (obat cacing); anti-dermoinfectives; anti-infeksi; antiinflamasi; anti-inflamasi topikal; anti-oksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; antiaritmia; antibiotik; antibiotik
dalam bentuk lotion; antibiotik untuk digunakan dalam kedokteran gigi; antibiotik untuk ikan; antibiotik untuk keperluan dokter
hewan; antibiotik untuk penggunaan kedokteran hewan; antibiotik untuk penggunaan manusia; antibodi; antibodi kolostral
untuk keperluan medis; antibodi untuk keperluan dokter hewan; antibodi untuk keperluan medis; antidepresan; antiemetik;
antiflatulan; antiflogistik; antihipertensi; antihistamin; antijamur vagina; antikoagulan; antikonvulsan; antimikroba untuk
penggunaan dermatologis; antioksidan [suplemen makanan]; antioksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan;
antioksidan untuk suplemen gizi; antiparasit; antipiretik; antipruritika cair; antiseptik; antiseptik untuk keperluan pertanian;
antisifilis; antispasmodik; antitoksin; antitusif; antivenin; antivenins; antivenom; antivirus; antivirus untuk pengobatan atau
pencegahan COVID-19, penyakit coronavirus, serta penyakit dan gangguan pernapasan; apitoxin [racun lebah madu] untuk
tujuan terapeutik atau pengobatan; arang aktif digunakan sebagai penangkal racun; arang untuk keperluan farmasi; asam
amino untuk keperluan dokter hewan; asam amino untuk keperluan farmasi; asam amino untuk keperluan medis; asam galat
untuk keperluan farmasi; asam untuk keperluan farmasi; asetaminofen; asetat untuk keperluan farmasi; aspirin; astringen
untuk keperluan medis; autoinjector diisi dengan sediaan farmasi; bahan (agent) antikanker; bahan cetakan alginat ortodontik;
bahan diagnostik untuk keperluan medis; bahan embedding untuk keperluan gigi; bahan farmasi aktif untuk obat Barat; bahan
ikatan dan primer untuk keperluan gigi; bahan keramik untuk digunakan sebagai tambalan gigi; bahan kimia untuk keperluan
medis; bahan komposit gigi; bahan makanan albuminous untuk keperluan medis; bahan makanan hewani untuk keperluan
medis; bahan makanan, suplemen makanan dan minuman untuk keperluan farmasi, mengandung trigliserida rantai medium
dan memiliki efek menyehatkan; bahan obat untuk penggunaan manusia; bahan pelapis untuk keperluan gigi; bahan
pencernaan untuk keperluan farmasi; bahan pencetak gigi; bahan pengisi luka medis, yaitu pasta, bubuk, alginat, gel dan
butiran; bahan porselen untuk digunakan dalam kedokteran gigi; bahan sintetis untuk digunakan sebagai tambalan gigi; bahan
tambahan/aditif nutrisi untuk keperluan kesehatan; bahan untuk balutan; bahan untuk dressing; bahan untuk gigi tiruan; bahan
untuk keperluan penyegelan gigi; bahan untuk luka ganti; bahan untuk memperbaiki gigi; bahan untuk memperbaiki gigi dan
protesa gigi; bahan untuk memperbaiki jembatan gigi; bahan untuk memperbaiki mahkota gigi; bahan untuk menambal gigi;
bahan untuk menambal gigi dan lilin gigi; bahan untuk menambal gigi, lilin gigi; bahan untuk mengisi gigi; bahan untuk
penambal gigi; bahan untuk penambalan gigi dan impresi gigi; bahan untuk profilaksis oral; bahan untuk protesa gigi; bahan
untuk restorasi gigi; bahan untuk tambalan gigi; bahan-bahan diet yang diadaptasi untuk pemakaian medis.; bahan-bahan diet
yang disesuaikan untuk keperluan medis; bahan-bahan insektisida untuk pemberantasan serangga yang merugikan; bahanbahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam minuman dalam bentuk bubuk yang siap untuk diminum; bakteri
probiotik [suplemen makanan]; bakteriostat untuk keperluan medis, gigi dan kedokteran hewan; bakterisida; balm obat kaki;
balsam bayi (lilin lebah) mengandung obat; balsem analgesik; balsem untuk keperluan dokter hewan; balsem untuk keperluan
farmasi; balsem untuk keperluan medis; balsem yang mengandung obat; bantalan bunion; bantalan dan amplop inkontinensia;
bantalan inkontinensia; bantalan jagung; bantalan mata untuk keperluan medis; bantalan menyusui; bantalan sekali pakai
untuk inkontinensia; bantalan untuk orang yang tidak dapat menahan buang air; bantalan yang mengandung obat; bar energi
suplemen gizi; bar pengganti makanan bergizi disesuaikan untuk keperluan medis bagi individu yang menjalani perawatan
medis; bar pengganti makanan untuk keperluan medis; barium untuk digunakan dalam radiologi; batang sereh wangi untuk
digunakan sebagai pengusir serangga; bawang lanang (ekstrak jamu); bedah mesh terutama terdiri dari jaringan hidup; bedak
bayi mengandung obat; bedak salicyl; bedak talek untuk keperluan medis; bedak tubuh obat; bedak yang mengandung obat;
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bee pollen untuk digunakan sebagai suplemen makanan diet; bee pollen yang diolah untuk keperluan pengobatan atau terapi;
benzoil peroksida untuk keperluan medis; berkumur untuk keperluan medis; beta-blocker; biji rami untuk keperluan farmasi;
biofarmasi untuk pengobatan kanker; biopestisida pertanian; biopestisida untuk keperluan rumah tangga; biosida; bismut
subnitrate untuk keperluan farmasi; blocker saluran kalsium; bouillons untuk kultur bakteriologis; bromin untuk keperluan
farmasi; bronkodilator; bubuk cantharides; bubuk kutu; bubuk mutiara untuk keperluan medis; bubuk obat kaki; bubuk
pengganti makanan bergizi; bubuk pengganti makanan untuk keperluan medis; bubuk piretrum; bubuk protein; bubuk protein
sebagai pengganti makanan untuk digunakan sebagai suplemen diet, protein yang dikocok (protein shakes); bubuk untuk
membunuh kutu pada hewan; bubuk untuk merawat kaki atlet; budaya mikroorganisme untuk keperluan kedokteran hewan;
budaya mikroorganisme untuk keperluan medis; budaya mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan;
bunga belerang untuk keperluan farmasi; busa (foam) yang mengandung obat; busa kontrasepsi; busa pembersih tangan
untuk desinfektan; cachou untuk keperluan farmasi; cairan intravena digunakan untuk nutrisi; cairan intravena digunakan untuk
pengiriman sediaan farmasi; cairan intravena digunakan untuk rehidrasi; cairan intravena yang digunakan untuk rehidrasi,
nutrisi dan pengiriman sediaan farmasi; cairan obat untuk rokok elektronik; cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok
elektronik; calomel [fungisida]; camilan pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran gas dan gas untuk digunakan
dalam pencitraan medis; campuran makanan bernutrisi berbentuk bubuk; campuran minuman diet untuk digunakan sebagai
pengganti makan untuk keperluan medis; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti makanan untuk
keperluan medis; campuran minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen diet;
campuran minuman suplemen diet bubuk rasa buah; campuran minuman suplemen diet rasa buah; campuran minuman
suplemen gizi bubuk untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran
minuman suplemen makanan diet; campuran minuman suplemen makanan diet untuk keperluan medis; campuran minuman
suplemen makanan diet, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; candu; cangkok arteri;
cangkok kulit; cangkok pembuluh darah [jaringan hidup]; cannabinoid sintetis untuk keperluan medis; cap untuk keperluan
farmasi; carbolineum [parasitisida]; celana dalam untuk haid; celana pelatihan sekali pakai [popok]; celana pelatihan sekali
pakai dari kertas atau selulosa; celana pelatihan sekali pakai untuk bayi; celana popok bayi; celana popok bayi dari kertas dan
selulosa, sekali pakai; celana popok bayi, celana sekali pakai; celana, penyerap, untuk inkontinensia; chinoline untuk
keperluan medis; cincin jagung untuk kaki; collodion untuk keperluan farmasi; cosmeceuticals untuk keperluan medis;
cosmeceuticals untuk keperluan terapi atau medis; cosmeceuticals untuk tujuan terapeutik; creosote untuk keperluan farmasi;
cuci tangan anti-mikroba; cuci tangan dengan antibiotik; curare untuk keperluan medis; daging beku-kering diadaptasi untuk
keperluan medis; daging terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; darah tali pusat untuk keperluan dokter hewan; darah
tali pusat untuk tujuan medis; darah untuk keperluan medis; decoctions untuk keperluan farmasi; dekongestan; deodoran
(selain untuk penggunaan pribadi); deodoran mobil; deodoran toilet; deodoran untuk pakaian; deodoran untuk pakaian dan
tekstil; deodoran untuk tekstil; deodoran, selain untuk manusia atau untuk hewan; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan
permukaan; desinfektan sabun wangi; desinfektan saluran kemih; desinfektan semprot; desinfektan untuk instrumen medis;
desinfektan untuk keperluan dokter hewan; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan medis;
desinfektan untuk keperluan pertanian; desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan untuk kolam renang; desinfektan
untuk lensa kontak; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; desinfektan untuk peralatan dan instrumen gigi; desinfektan
untuk peralatan dan instrumen gigi dan medis; desinfektan untuk peralatan dan instrumen medis; desinfektan untuk toilet
kimia; deterjen kuman; deterjen untuk keperluan dokter hewan; deterjen untuk keperluan medis; diaphoretics; diastase untuk
keperluan medis; digital; dipsticks untuk keperluan pengujian medis; disinfektan dalam bentuk semprotan; disinfektan
laboratorium; disinfektan serba guna; disposable underpants for incontinents; douche obat; dressing dressing; dressing luka
bakar steril; dressing luka steril; dressing perekat diri; dressing pertolongan pertama; dressing steril; dressing untuk keperluan
medis dan kedokteran hewan; dupa pengusir nyamuk; dupa pengusir serangga; eksipien pembawa untuk sediaan farmasi;
ekspektoran; ekspektoran antitusif; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk
keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; ekstrak hop untuk keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk keperluan
dokter hewan; ekstrak ragi untuk keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk tujuan medis; ekstrak tanaman untuk keperluan
farmasi; ekstrak tanaman untuk keperluan farmasi atau untuk penggunaan medis; ekstrak tembakau [insektisida]; ekstrak
tumbuhan dan ramuan untuk keperluan pengobatan; elektrolit untuk keperluan medis; elixirs [sediaan farmasi];
emmenagogues; emolien untuk keperluan medis; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; enzim untuk keperluan
dokter hewan; enzim untuk keperluan medis; enzim untuk suplemen diet; epinefrin dijual dalam injeksi prefilled; ergot untuk
keperluan farmasi; ester selulosa untuk keperluan farmasi; ester untuk keperluan farmasi; etanol untuk keperluan farmasi; eter
selulosa untuk keperluan farmasi; eter untuk keperluan farmasi; etil alkohol untuk keperluan farmasi; evakuasi; farmasi;
farmasi analgesik yang bersifat transdermal untuk anti inflamasi; febrifuges; fenol untuk keperluan farmasi; fermentasi susu
untuk keperluan farmasi; fermentasi untuk keperluan farmasi; feromon sintetis untuk keperluan medis; feromon untuk
keperluan medis; film pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis; formalin aldehida untuk keperluan farmasi; formula
kehamilan; formulasi bakteri probiotik untuk penggunaan hewan; formulasi bakteri probiotik untuk penggunaan medis;
formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; fosfat untuk keperluan farmasi; fumigan; fungisida; fungisida biologis; fungisida
untuk keperluan hortikultura; fungisida untuk keperluan medis; fungisida untuk keperluan pertanian; fungisida untuk keperluan
rumah tangga; fungisida, herbisida; gamboge untuk keperluan medis; ganja medis; ganja medis dalam bentuk bercak dermal
yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk kapsul yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan;
ganja medis dalam bentuk semprotan kulit yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk semprotan
oral yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk tablet hisap yang memfasilitasi pengiriman obatobatan; ganja medis dalam bentuk tincture yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja menguap untuk tujuan medis;
ganja untuk keperluan dokter hewan; ganja untuk keperluan medis; ganja untuk penggunaan medis; garam air mineral; garam
kalium untuk keperluan medis; garam mandi dan sediaan mandi untuk keperluan medis; garam mandi obat; garam mandi
untuk keperluan medis; garam mineral untuk keperluan medis; garam mineral untuk mandi; garam natrium untuk keperluan
medis; garam rehidrasi oral; garam untuk keperluan medis; garam untuk pemandian air mineral; gas untuk keperluan gigi; gas
untuk keperluan medis; gel P3K topikal; gel analgesik topikal untuk hewan; gel anestesi topikal untuk hewan; gel anti-adhesi
untuk digunakan dengan perangkat drainase luka; gel anti-inflamasi; gel antibakteri; gel antiseptik topikal untuk hewan; gel
dermatologis berbasis kortison; gel homeopati untuk penggunaan topikal; gel lidah buaya untuk tujuan terapeutik; gel
pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih tangan untuk desinfektan; gel perawatan gigi oral; gel perawatan
mulut obat; gel stimulan seksual; gel topikal untuk keperluan medis dan terapeutik; gel untuk penggunaan dermatologis; gel
untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; gel, krim dan solusi untuk penggunaan dermatologis;
gelang anti nyamuk; gelang diresapi dengan obat nyamuk; gelatin untuk keperluan medis; gentian untuk keperluan farmasi;
ginseng untuk keperluan pengobatan; ginseng untuk penggunaan obat; gliserin untuk keperluan medis; gliserofosfat; glukosa
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untuk keperluan medis; grease untuk keperluan dokter hewan; grease untuk keperluan medis; grease untuk keperluan medis
atau kedokteran hewan; guaiacol untuk keperluan farmasi; gugup; gula diet untuk keperluan medis; gula susu [suplemen gizi];
gula susu untuk keperluan farmasi; gula untuk keperluan medis; gurjun balsam untuk keperluan medis; handuk penyerap urin,
serbet dan pembungkus atau amplop tetes untuk penggunaan yang higienis; handuk sanitasi; handuk sarung tangan sanitasi
sekali pakai dengan antiseptik; hasil-hasil darah yang termasuk dalam kelas 5; hasil-hasil diagnostic yang termasuk dalam
kelas 5; hasil-hasil farmasi; hasil-hasil yang berasal dari darah dan hasil-hasil yang berasal dari re-kombinasi teknologi DNA;
hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; hematogen; hemoglobin; hemostatik untuk keperluan medis; herbal atau ekstrak
tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; herbal merokok untuk keperluan medis; herbal penggemuk badan;
herbisida; herbisida air; herbisida biologis; herbisida untuk keperluan pertanian; herbisida untuk keperluan rumah tangga;
hidrastin; hidrastinin; hidrogen peroksida untuk keperluan medis; hidrokortison; homeishu [minuman keras tonik obat yang
mengandung ekstrak ramuan]; homeopati [obat komplementer]; homeopati [obat-obatan alternatif]; hormon pertumbuhan
manusia; hormon untuk keperluan dokter hewan; hormon untuk keperluan medis; ibuprofen untuk digunakan sebagai
analgesik oral; implan bedah terdiri dari jaringan hidup; implan bedah tumbuh dari sel induk; implan biodegradable untuk
digunakan dalam regenerasi jaringan terpandu; implan biologis; implan biologis terdiri dari jaringan ikat manusia atau hewan;
imunostimulan; infus herbal obat; infus obat; inhaler nikotin untuk keperluan medis; injeksi insulin dijual penuh dengan insulin;
injektor otomatis diawali dengan epinefrin; insektisida; insektisida untuk keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan
rumah tangga; insulin; insulin dijual dalam jarum suntik prefilled; iodida untuk keperluan farmasi; iodoform; isopropil alkohol
untuk keperluan medis; isotop untuk keperluan medis; jalap; jamu dalam bentuk kapsul; jamu dalam bentuk tablet; jamu
sariawan usus; jamu tolak angin; jamu tradisional; jamu untuk membantu melancarkan buang air kecil; jamu untuk membantu
meluruhkan batu oksalat; jamu untuk membantu meringankan wasir; jamu untuk memelihara kesehatan organ kewanitaan;
jamu untuk meredakan batuk berdahak; jamu yang terbuat dari buah pace, kolesom dan madu; jamu-jamuan pelangsing
tubuh; jamur obat; jamur ringan; jamur untuk digunakan sebagai pengendali hama untuk keperluan pertanian; jamur untuk
keperluan terapi atau medis; jamur untuk tujuan terapeutik atau medis; jaringan allograft manusia; jaringan biologis untuk
implantasi; jaringan diresapi dengan penolak serangga; jarum suntik insulin yang sudah diisi sebelumnya; jarum suntik yang
sudah diisi sebelumnya untuk keperluan medis; jel-jel yang mengandung obat; jujube, diobati; kain kasa untuk keperluan
medis; kain kasa untuk pembalut; kain lap sekali pakai anti bakteri; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan
kedokteran hewan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan pembedahan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk
pengunaan medis; kain pembersih diresapi dengan desinfektan untuk tujuan kebersihan; kain yang diresapi dengan
desinfektan; kain yang diresapi dengan sediaan medis; kaktus olahan untuk keperluan pengobatan atau terapi; kamper untuk
keperluan medis; kamper untuk penggunaan medis; kanabis [dapat dimakan] untuk tujuan medis; kantong-kantong douche
yang sudah diisi sebelumnya yang mengandung sediaan pembersih obat; kapas antiseptik; kapas aseptik; kapas penyerap;
kapas untuk keperluan medis; kapsul alergi; kapsul daun kelor, untuk farmasi; kapsul dekongestan; kapsul dosis unit, kosong,
untuk keperluan farmasi; kapsul gelatin untuk obat-obatan; kapsul gelatin, kosong, untuk obat-obatan; kapsul ginseng untuk
keperluan medis; kapsul kosong untuk keperluan farmasi; kapsul minyak cod-liver; kapsul pelangsing; kapsul tambahan herbal
pria; kapsul untuk keperluan farmasi; kapsul untuk obat-obatan; kapsul untuk sediaan farmasi veteriner; kapsul yang terbuat
dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan; kapur barus; karang gigi untuk
keperluan farmasi; kardiotonik; karet untuk keperluan gigi; kartrid yang berisi diagnostik medis; kartrid yang berisi reagen untuk
penggunaan uji diagnostik medis; kartrid uji yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kasein
untuk suplemen diet; kaset kinesiologi untuk keperluan fisioterapi; kaset kinesiologi untuk keperluan medis; kaset terapi
elastis; kaset yang berisi reagen diagnostik medis; kaset yang berisi reagen untuk penggunaan tes diagnostik medis; kaset
yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kataplasma-kataplasma yang mengandung obat;
kaustik untuk keperluan farmasi; kayu cedar untuk digunakan sebagai obat nyamuk; kayu putih untuk keperluan farmasi;
kedokteran gigi; kemoterapi; kerah antiparasit untuk hewan; kerah kutu; keramik gigi; kerikil sebagai alat bantu pencernaan
bagi burung; kertas anti ngengat; kertas crepe untuk keperluan medis; kertas crepe untuk keperluan sanitasi; kertas krep untuk
keperluan medis; kertas krep untuk keperluan sanitasi; kertas liner untuk popok; kertas mothproofing; kertas nitroselulosa
untuk keperluan diagnostik dokter hewan; kertas perekat penangkap serangga; kertas reagen untuk keperluan dokter hewan;
kertas reagen untuk keperluan medis; kertas reagen untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; kertas tangkap terbang;
kertas untuk plester mustard; khloroform; kina untuk keperluan medis; kit diagnostik yang terdiri dari agen diagnostik, sediaan
dan bahan untuk keperluan medis; kit medis keperluan tes diagnostik; kit medis yang terdiri dari pereaksi dan uji untuk menguji
keberadaan antigen dalam darah, cairan biologis dan jaringan.; kit yang terutama terdiri dari gel pembersih dan tisu disinfektan
dan termasuk juga masker sanitasi, sarung tangan plastik dan krim tangan yang digunakan untuk pencegahan kuman; kloral
terhidrasi untuk keperluan farmasi; kokain; kolagen untuk keperluan medis; kolostrum sapi untuk keperluan dokter hewan;
kolostrum untuk keperluan dokter hewan; komposisi penghilang bau ruangan; kompres; kompres mata; kompres obat;
kompres pendingin; konduktor kimia untuk elektrokardiograf; konsentrat kalsium susu [suplemen gizi]; kontrasepsi kimia;
kontrasepsi oral; kontrol bau hewan peliharaan; kosmetik yang mengandung obat; kotak P3K; kotak P3K portabel; kotak P3K
untuk penggunaan rumah tangga; kotak P3K yang terisi; kotak P3K, terisi; kotak obat diisi, portabel, untuk keperluan dokter
hewan; kotak obat, portable, terisi; koyo detoksifikasi; koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; krim analgesik
topikal; krim anti jerawat; krim anti-gatal [antipruritik]; krim antibiotik; krim antibiotik serba guna; krim antijamur untuk keperluan
medis; krim bibir obat; krim herbal untuk keperluan medis; krim hidrokortison; krim homeopati untuk penggunaan topikal; krim
jagung dan kulit mati; krim kaki obat; krim kulit berbasis kortison; krim kulit hidrokortison untuk penggunaan dermatologis; krim
kulit obat; krim obat; krim obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim obat untuk
perawatan kulit; krim obat untuk perlindungan kulit; krim obat, salep dan cairan untuk aplikasi topikal, termasuk untuk
menghilangkan nyeri otot dan/atau sendi, ruam, pemulihan bekas luka dan perawatan luka atau laserasi; krim pelindung kulit
untuk penggunaan medis; krim pelindung obat; krim ruam popok obat; krim tartar untuk keperluan farmasi; krim untuk
penggunaan dermatologis; krim wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim-krim yang mengandung
obat; kulit angostura untuk keperluan medis; kulit bakau untuk keperluan farmasi; kulit condurango untuk keperluan medis;
kulit donor manusia diproses untuk penggantian jaringan lunak; kulit myrobalan untuk keperluan farmasi; kulit puring; kulit
puring untuk tujuan medis; kultur jaringan biologis untuk keperluan dokter hewan; kultur jaringan biologis untuk keperluan
medis; kumparan dupa serai untuk digunakan sebagai penolak serangga; laktagog; laktosa untuk keperluan farmasi; laktosa
untuk tujuan medis; larutan cairan obat untuk rokok elektronik; larutan cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok
elektronik; larva sediaan memusnahkan; larvisida; lem bedah; lem lalat; lembaran kapas penyerap untuk tujuan medis;
lempung antimikroba; lesitin untuk keperluan medis; lesitin untuk keperluan medis untuk digunakan sebagai aditif makanan;
lilin cetak untuk dokter gigi; lilin gigi; lilin pijat obat; lilin telinga; lilin telinga untuk tujuan terapeutik; liner sekali pakai untuk
popok; liner sekali pakai untuk popok bayi; liner sekali pakai untuk popok inkontinensia;
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liner untuk popok; lintah untuk keperluan medis; logam berbentuk untuk kedokteran gigi; logam mulia dan logam mulia untuk
digunakan dalam kedokteran gigi; losion sanitasi tangan untuk desinfektan; losion untuk keperluan farmasi; losion untuk wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion after-shave obat; lotion anjing untuk keperluan dokter hewan;
lotion anti-terbang; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion farmasi untuk kulit; lotion kalamin; lotion
kulit obat; lotion obat; lotion obat untuk kulit terbakar; lotion obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion penghalang
untuk perlindungan dari minyak beracun dari tanaman beracun; lotion penghalang untuk perlindungan terhadap tanaman
beracun; lotion rambut mengandung obat; lotion ruam popok obat; lotion tangan antibakteri; lotion tubuh obat; lotion untuk
keperluan dokter hewan; lotion untuk merawat kaki atlet; lotion wajah obat; lumpur obat; lumpur untuk mandi; lupulin untuk
keperluan farmasi; makalah yang dirawat secara kimia untuk digunakan dalam deteksi darah okultisme tinja; makanan bayi;
makanan bayi dalam kaleng; makanan bebas gluten diadaptasi untuk keperluan medis; makanan biji rami untuk keperluan
farmasi; makanan dan bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; makanan dan minuman bervitamin
tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa;
makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan dokter hewan; makanan dan minuman diet yang diadaptasi
untuk keperluan medis; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; makanan
dan produk makanan bergizi yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk
penggunaan dokter hewan dan akuakultur; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran
hewan; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi;
makanan diet untuk penggunaan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; makanan diet yang
diadaptasi untuk keperluan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; makanan disesuaikan
untuk keperluan medis; makanan disesuaikan untuk penderita diabetes; makanan hewan probiotik; makanan homogen
diadaptasi untuk keperluan medis; makanan kering-beku disesuaikan untuk keperluan medis; makanan suplemen vitamin dan
mineral; makanan tambahan dari bubuk sari pinus; makanan tambahan diet dari bubuk spora ganoderma lucidum; makanan
terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; makanan untuk bayi; makanan untuk jabang bayi; makanan untuk keperluan
farmasi; makanan untuk makanan enteral; makanan untuk orang-orang dengan kebutuhan nutrisi khusus untuk keperluan
medis; makanan untuk penyandang cacat untuk penggunaan medis; makanan yang diresapi ganja untuk tujuan medis;
makanan/minuman suplemen kesehatan; malt untuk keperluan farmasi; media kontras sinar-X untuk penggunaan medis;
media kontras untuk digunakan dengan peralatan USG medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan medis; media
kontras untuk digunakan dengan peralatan pencitraan medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan sinar-X; media
kontras untuk pencitraan in vivo; media pertumbuhan tulang yang terdiri dari bahan biologis untuk keperluan medis; media
untuk kultur bakteriologis; memberi makan suplemen untuk keperluan dokter hewan; membran nitroselulosa untuk keperluan
diagnostik dokter hewan; memerah susu; memperbaiki bahan untuk keperluan gigi; mencuci muka antibakteri dengan obat;
mencuci tangan dengan obat; menempelkan perekat yang dimaksudkan untuk menjebak dan membunuh tikus;
menggonggong untuk keperluan farmasi; mengobati; mengurangi teh hipertensi untuk keperluan medis; mentol untuk
keperluan farmasi; menyembuhkan tunas ganja untuk tujuan medis; merokok ganja untuk keperluan medis; mikrobisida;
mikrobisida untuk pengolahan air limbah; mineral dan suplemen mineral; mint untuk keperluan farmasi; minuman diet untuk
bayi yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet untuk penggunaan medis; minuman diet unutk penggunaan medis;
minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan;
minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; minuman disesuaikan untuk keperluan medis; minuman elektrolit
untuk keperluan medis; minuman energi tidak beralkohol dengan protein dan/atau karbohidrat untuk tujuan medis dan
kesehatan; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman kesehatan menambah vitalitas badan dan
menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan untuk keperluan medis (antioksidan); minuman kesehatan yang
mengandung ginseng; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi hati; minuman medis dalam bentuk
suplemen diet untuk detoksifikasi usus besar; minuman mineral obat; minuman nutraceutical; minuman obat; minuman obat
dalam sifat minuman keras tonik; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik rasa; minuman pengganti elektrolit untuk
keperluan medis; minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan
vitamin, mineral dan protein sebagai zat tambahan untuk kesehatan dan kesejahteraan secara umum; minuman segar daun
kelor (jamu); minuman suplemen diet; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi untuk keperluan medis; minuman
suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; minuman susu malt untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan diet;
minuman tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan diet, bukan untuk tujuan medis;
minuman tambahan untuk keperluan diet; minuman untuk bayi; minuman untuk detox (keperluan medis); minuman yang
diperkaya dengan nutrisi untuk penggunaan medis; minuman yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; minuman yang
diperkaya vitamin untuk keperluan medis; minuman yang diresapi ganja untuk tujuan medis; minyak almond untuk keperluan
farmasi; minyak angin aromaterapi; minyak anti-horsefly; minyak bayi mengandung obat; minyak dill untuk keperluan medis;
minyak evening primrose untuk keperluan medis; minyak hati ikan kod; minyak hati ikan yang dapat dimakan untuk keperluan
medis; minyak ikan untuk keperluan medis; minyak ikan yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak jarak untuk
keperluan medis; minyak kamper untuk keperluan medis; minyak laut yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak
mustard untuk keperluan medis; minyak obat; minyak pijat obat; minyak rami untuk keperluan dokter hewan; minyak terapi
untuk kesehatan; minyak terpentin untuk keperluan farmasi; minyak untuk keperluan farmasi; mitisida; moleskin untuk
digunakan sebagai perban medis; moleskin untuk keperluan medis; mugwort untuk keperluan medis; multi-purpose analgesik
balm obat; mustard untuk keperluan farmasi; narkotika; narkotika sintetis; nektar buah diabetes diadaptasi untuk keperluan
medis; nematicides; nutraceuticals untuk keperluan medis; nutraceuticals untuk keperluan terapi atau medis; nutraceuticals
untuk tujuan terapeutik; obat alergi; obat amonia untik dicium; obat anti gigitan nyamuk dan serangga dalam bentuk cairan;
obat antiepilepsi; obat antijamur; obat antipiretik dengan efek sedatif; obat antituberkulosis; obat antitumor; obat bakar anti
nyamuk; obat dalam bentuk tablet untuk farmasi; obat dan agen terapi; obat dan salep herbal; obat diare; obat dronabinol;
obat herbal; obat hipoglikemik; obat homeopati; obat implan; obat jagung; obat jerawat; obat kumur; obat kumur anti rongga
gigi; obat kumur anti rongga obat; obat kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat kumur obat untuk hewan peliharaan;
obat kumur untuk keperluan dokter hewan; obat kumur untuk keperluan medis; obat kurap; obat luar berbahan baku herbal;
obat luar berbahan baku kimiawi; obat nabilone; obat nyamuk bakar; obat nyamuk dalam bentuk lilin; obat otonom untuk
keperluan medis; obat panu; obat pelembab bibir; obat pelumas berbasis lidah buaya; obat penambah nafsu makan anak;
obat pencahar; obat pencahar untuk hewan; obat pencahar untuk keperluan dokter hewan; obat penenang; obat penenang
hipnosis; obat penenang ringan (anxiolytic); obat penggemuk badan; obat pengobatan infeksi HIV; obat pereda alergi; obat
pereda luka bakar; obat pereda nyeri; obat pereda nyeri untuk keperluan dokter hewan; obat pilek atau obat selesma; obat
salep bibir; obat semprot gatal-gatal; obat semprot untuk biang keringat; obat semprot untuk bisul; obat semprot untuk cacar;
obat semprot untuk kadas; obat semprot untuk kutu air; obat semprot untuk luka bakar; obat semprot untuk mengeringkan luka
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diabetes; obat semprot untuk panu; obat sitostatik untuk keperluan medis; obat tetes mata; obat tetes pereda batuk; obat tetes
telinga; obat tidur; obat traditional penggemuk badan; obat untuk keringat; obat untuk keringat kaki; obat-obat gosok yang
mengandung obat; obat-obatan; obat-obatan anti-diabetes; obat-obatan antibakteri; obat-obatan berbahan baku herbal; obatobatan berbahan baku kimiawi; obat-obatan farmasi; obat-obatan herbal; obat-obatan homeopati; obat-obatan kardiovaskular;
obat-obatan mentah; obat-obatan okular; obat-obatan organoterapi; obat-obatan oriental untuk penyakit wanita; obat-obatan
pelangsing tubuh; obat-obatan serotherapeutic; obat-obatan suntik untuk pengobatan reaksi anafilaksis; obat-obatan tanpa
resep; obat-obatan tradisional Cina; obat-obatan untuk hewan; obat-obatan untuk keperluan dokter hewan; obat-obatan untuk
keperluan gigi; obat-obatan untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk keperluan medis; obat-obatan untuk mencuci mata;
obat-obatan untuk mengatur siklus menstruasi; obat-obatan untuk mengobati gangguan usus; obat-obatan untuk mengobati
gejala penyakit radiasi; obat-obatan untuk mengobati penyakit pencernaan; obat-obatan untuk mengobati penyakit
pernapasan; obat-obatan untuk meringankan sembelit; obat-obatan untuk pencegahan dan pengobatan kanker; obat-obatan
untuk penggunaan medis; obat-obatan untuk penggunaan oftalmologis; obat-obatan untuk pengobatan disfungsi ereksi; obatobatan untuk pengobatan kanker; obat-obatan untuk pengobatan penyakit menular; obat-obatan untuk pengobatan penyakit
tulang; obat-obatan untuk pengobatan penyakit virus; obat-obatan untuk sembelit; obat-obatan untuk sembelit [sembelit]; obatobatan, sediaan medis dan kedokteran hewan; oksigen untuk keperluan medis; olahan hewan yang dijual dalam jarum suntik
prefilled; opodeldoc; organoterapi; otot yang direndam berendam; ovicides; oxytocics; paduan gigi; paduan keramik digunakan
dalam mahkota gigi; paduan logam mulia untuk keperluan gigi; paduan logam tidak berharga untuk digunakan dalam
kedokteran gigi; paduan logam untuk penggunaan gigi; pakaian inkontinensia; pakan ternak yang diberi obat; paket lumpur
herbal untuk tujuan terapeutik; pan masala [sebagai bantuan pencernaan untuk manusia]; pan masala [sebagai pencernaan
untuk keperluan farmasi]; panty liners [sanitasi]; parasetamol; parasitisida; parasitisida untuk keperluan medis; parasitisida
untuk ternak; pasta gigi obat; pasta pelindung penghalang kulit untuk penggunaan medis; pastiles pengasapan; pastilles untuk
keperluan farmasi; patch farmasi transdermal diresapi dengan anti serangga; patch nikotin untuk digunakan sebagai alat bantu
untuk berhenti merokok; patch nikotin untuk keperluan medis; patch perekat diresapi dengan sediaan farmasi; patch
transdermal untuk perawatan medis; patch transdermal yang memfasilitasi pengiriman nutraceuticals; patch untuk
memperbaiki sirkulasi darah; pati dan produk pati untuk keperluan farmasi; pati untuk keperluan diet; pati untuk keperluan diet
atau farmasi; pati untuk keperluan farmasi; pektin untuk keperluan farmasi; pelapis gigi; pelarut untuk menghilangkan plester
perekat; pelega tenggorokan; pelembab kulit obat; pelembab tangan medikasi; pelembab tubuh obat; pelembab vagina;
pelembab wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pelembab wajah obat; pelumas deodoran untuk
kantong stoma untuk keperluan medis; pelumas higienis; pelumas medis; pelumas pribadi berbasis air; pelumas pribadi
berbasis silikon; pelumas seksual pribadi; pelumas seksual pribadi berbasis lidah buaya; pelumas vagina; pelunak tinja;
pemandian oksigen; pembalut luka; pembalut wanita; pembalut, kedokteran; pembantu untuk keperluan dokter hewan;
pembantu vaksin; pembasmi hama tanaman; pembasmi kuman di udara dalam bentuk semprotan; pembasmi serangga;
pembersih antibakteri; pembersih daerah kewanitaan mengandung obat; pembersih hewan; pembersih kamar mandi
desinfektan; pembersih luka untuk penggunaan medis; pembersih mangkuk toilet desinfektan; pembersih medis untuk
penyembuhan luka; pembersih obat untuk kulit dan luka; pembersih rongga mulut untuk keperluan medis; pembersih tangan
antiseptik; pembersih wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pembilasan hidung; pemoles gigi;
penanda radioisotop untuk penggunaan terapeutik atau diagnostik; penangkal racun; pencernaan untuk keperluan farmasi;
pencucian anjing [insektisida]; pencucian hewan [insektisida]; pencucian hewan insektisida; pencucian vagina untuk tujuan
medis; pencucian vagina yang mengandung obat; penekan nafsu makan untuk keperluan medis; pengatur pertumbuhan
serangga; pengelupas sel kulit (peel) wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pengganti darah untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; pengganti gula diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; pengganti gula untuk
keperluan pengobatan atau terapi; pengganti makan disesuaikan untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pengganti
makanan dan campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis; pengganti makanan disesuaikan untuk keperluan
dokter hewan; pengganti makanan disesuaikan untuk keperluan medis; pengganti makanan gizi; pengharum karpet;
penghilang bau (selain untuk penggunaan pribadi); penghilang bau di ruangan; penghilang bau pada kain; penghilang bau
ruangan semprotan; penghilang bau untuk kantong ostomy; pengisi dermal yang dapat disuntikkan; pengisi kekosongan tulang
yang terdiri dari bahan biologis; pengisi kekosongan tulang yang terdiri dari bahan buatan; pengisi tulang terdiri dari bahan
hidup; pengisi untuk gigi; pengusir serangga dalam sifat minyak lampu; penolak binatang; penolak burung; penolak kucing;
penolak ngengat; penolak nyamuk; penolak nyamuk untuk aplikasi ke kulit; pensil hemostatik; pensil kaustik; pensil kutil; pensil
penahan darah; penutup mata untuk keperluan dokter hewan; penutup mata untuk keperluan medis; penutup mata untuk
tujuan medis; penutup popok; penutup popok dari tekstil; penyegar nafas untuk keperluan medis; penyegar ruangan; penyegar
untuk kantong ostomy; penyegar untuk keperluan industri; penyeka obat; penyeka untuk tujuan medis; penyeka yang diresapi
dengan desinfektan; penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; pepsins untuk keperluan farmasi; peptida sintetis untuk
keperluan farmasi; pepton untuk keperluan farmasi; peralatan medis yang terdiri dari pereaksi dan uji untuk menguji
keberadaan antigen dalam darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; perasa obat untuk
digunakan dalam rokok elektronik; perawatan mulut dan sediaan perawatan; perban bedah; perban bedah dan medis; perban
cair; perban cair antiseptik; perban dan pembalut higienis, medis dan bedah untuk perawatan luka; perban mata untuk
keperluan medis; perban perekat; perban perekat untuk luka kulit; perban telinga; perban untuk luka kulit; perban untuk
membalut luka; pereaksi diagnostik untuk keperluan dokter hewan; pereaksi diagnostik untuk tujuan medis; pereaksi uji
diagnostik untuk keperluan dokter hewan; pereaksi uji diagnostik untuk keperluan medis; pereaksi uji diagnostik untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; perekat gigi; perekat medis untuk luka mengikat; perekat medis untuk mengikat
jaringan internal; perekat penangkap lalat; perekat untuk gigi palsu; perekat untuk penggunaan gigi dan kedokteran gigi;
permen karet bebas gula untuk penggunaan medis; permen karet kunyah untuk keperluan medis; permen karet nikotin untuk
digunakan sebagai bantuan untuk berhenti merokok; permen karet obat; permen karet rasa mint untuk keperluan medis;
permen karet rasa mint untuk penggunaan medis; permen karet untuk keperluan medis; permen obat; permen untuk keperluan
medis; permen yang diperkaya kalsium untuk keperluan medis; permen yang mengandung obat; permen, obat; pernis gigi;
pernis konduktif untuk keperluan gigi; pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk
keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga; petroleum jelly untuk keperluan dokter hewan; petroleum jelly
untuk keperluan medis; petroleum jelly untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pewangi rumah tangga; pewangi
sepatu; pewangi udara; pewangi untuk baki sampah; pewangi untuk mobil; pewangi untuk pembuangan sampah; pijatan lilin
untuk tujuan terapi; pil antioksidan; pil herbal untuk pengobatan diabetes; pil pelangsing; pil penekan nafsu makan; pil
penyamakan; pil untuk keperluan farmasi; pil untuk pengobatan tinitus; pita perekat untuk keperluan medis; pita/plester elastis
untuk keperluan medis; pita/plester penyerap untuk keperluan medis; pita/plester perekat untuk keperluan medis; pita/plester
untuk keperluan medis yang dapat dicetak; plasma darah; plester; plester analgesik anti-inflamasi; plester bedah; plester
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jagung; plester medis; plester medis dan bedah; plester mustard; plester perekat; plester perekat untuk keperluan medis;
plester tempel untuk keperluan bedah; plester tempel untuk keperluan medis; plester tempel yang mengandung sediaan
farmasi; plester untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; plester, bahan untuk membalut; plester, bahan untuk
pembalut; plester-plester yang mengandung obat; pomades untuk keperluan medis; popok bayi; popok bayi dari kertas; popok
bayi dari kertas dan selulosa, sekali pakai; popok bayi dari tekstil; popok bayi sekali pakai; popok berenang bayi; popok
berenang sekali pakai untuk anak-anak dan bayi; popok berenang sekali pakai untuk bayi; popok berenang yang dapat
digunakan kembali untuk bayi; popok celana bayi; popok celana dewasa untuk orang yang tidak bisa menahan buang air
kecil/besar; popok dewasa; popok dewasa sekali pakai; popok kertas sekali pakai untuk bayi; popok kertas sekali pakai untuk
inkontinensia; popok liner; popok sekali pakai selulosa untuk bayi; popok sekali pakai selulosa untuk inkontinensia; popok
sekali pakai untuk hewan peliharaan; popok sekali pakai untuk inkontinensia; popok tekstil; popok untuk anjing; popok untuk
bayi dan inkontinensia; popok untuk hewan peliharaan; popok untuk inkontinensia; porselen untuk protesa gigi; preparat
alkaloid koka untuk keperluan medis; preparat dan zat mineral untuk keperluan medis; preparat kimia untuk keperluan farmasi;
preparat kimia untuk keperluan pengobatan; preparat sulfonamid; primer logam untuk keperluan gigi; probiotik digunakan
sebagai suplemen diet; probiotik untuk digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk hewan ternak; probiotik untuk ikan;
produk dan bahan-bahan yang dioleskan/diterapkan secara topikal untuk perawatan atau menghilangkan nyeri dan tegang
otot; produk dan suplemen makanan kesehatan; produk higienis dan sanitasi untuk penggunaan medis; produk kimia untuk
penggunaan terapeutik; produk medis untuk menambah berat badan; produk medis untuk menurunkan berat badan; produk
nutrisi untuk penggunaan medis untuk infus intravena; produk pati dan pati untuk keperluan diet dan farmasi; produk
sampingan dari pemrosesan sereal untuk keperluan medis; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet;
produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet atau medis; produk susu probiotik; produk terapi gen untuk
penyakit, gangguan dan kondisi genetik, neurologis, neuron motorik (motor neuron), atau neuromuskuler (neuromuscular);
propolis untuk keperluan farmasi; propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi; protein batangan; protein untuk suplemen
diet; psikotropika; quassia untuk keperluan medis; quebracho untuk keperluan medis; quinquina untuk keperluan medis; racun;
racun antiserum; racun bakteri; racun lebah untuk tujuan terapeutik atau pengobatan; racun strychnine; racun tikus; radium
untuk keperluan medis; radix glycyrrhizae obat; ragi bir untuk digunakan sebagai suplemen makanan; ragi bir untuk keperluan
medis; ragi untuk keperluan dokter hewan; ragi untuk keperluan farmasi; ragi untuk keperluan medis; ramuan jamu; ramuan
obat; raticides; reagen biologis dan kimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen biologis untuk keperluan
dokter hewan; reagen biologis untuk keperluan medis; reagen biomarker diagnostik untuk keperluan medis; reagen diagnostik
dan media kontras untuk keperluan medis; reagen diagnostik in vitro yang terkandung dalam kartrid yang sudah diisi
sebelumnya untuk penggunaan medis.; reagen diagnostik in vitro yang terkandung dalam kaset yang sudah diisi sebelumnya
untuk penggunaan medis; reagen diagnostik klinis; reagen diagnostik medis; reagen diagnostik medis dan tes untuk pengujian
cairan tubuh; reagen diagnostik untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen kimia untuk keperluan dokter hewan;
reagen kimia untuk keperluan medis; reagen kimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen medis yang
terkandung dalam kartrid untuk penggunaan diagnostik medis; reagen medis yang terkandung dalam kaset untuk penggunaan
diagnostik medis; reagen untuk digunakan dalam pengujian genetik hewan; reagen untuk digunakan dalam pengujian genetik
medis; reagen untuk keperluan medis; reagen-reagen dan sel-sel darah merah; reduksi kolesterol; reduksi kolesterol untuk
keperluan medis; rekombinan vaksin Hepatitis B; relaksan otot; relaksan otot rangka; rempah-rempah/daun-daunan/ akarakaran untuk keperluan pengobatan; repellents untuk anjing; resep narkotika sintetis; resin gigi untuk jembatan sementara,
mahkota dan pelapis gigi; rodentisida; rokok bebas tembakau untuk keperluan medis; rokok imitasi untuk digunakan sebagai
alat bantu untuk berhenti merokok; rokok imitasi untuk keperluan medis; roti diabetes disesuaikan untuk penggunaan medis;
roti rendah garam disesuaikan untuk penggunaan medis; roti yang diperkaya vitamin untuk tujuan terapi; royal jelly [suplemen
gizi]; royal jelly untuk keperluan farmasi; royal jelly untuk keperluan medis; sabuk sanitasi; sabun antibakteri; sabun cuci untuk
buah dan sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun obat untuk bayi; sabun obat
untuk tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sabun tangan obat; sabun tubuh yang diberi obat; sabun
wajah obat; sal tablet amonia; salep anti-gatal [antipruritik]; salep anti-gatal herbal untuk hewan peliharaan; salep antiinflamasi; salep anti-inflamasi homeopati; salep antibiotik; salep kulit sakit herbal untuk hewan peliharaan; salep kulit terbakar;
salep mentolated obat multi-tujuan; salep merkuri; salep merkuri untuk keperluan medis; salep obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; salep radang dingin untuk keperluan farmasi; salep ruam popok obat; salep untuk keperluan dokter hewan;
salep untuk keperluan farmasi; salep untuk mengobati ruam popok; salep wasir; salep yang mengandung obat; salep-salep
yang mengandung obat; sampo hewan insektisida; sampo kering obat; sampo mengandung obat; sampo obat; sampo obat
untuk hewan peliharaan; sapuan ternak [insektisida]; sarsaparilla untuk keperluan medis; scrub bedah; sealant fisura untuk
keperluan gigi; sediaan farmasi untuk penggunaan mulut; sediaan albuminous untuk keperluan medis; sediaan analgesik;
sediaan androgen; sediaan anti-diabetes; sediaan anti-infeksi untuk keperluan dokter hewan; sediaan anti-inflamasi; sediaan
anti-inflamasi dan antipiretik; sediaan anti-kanker; sediaan anti-pruritus topikal; sediaan anti-sarkoma; sediaan anti-urat;
sediaan antibakteri; sediaan antibakteri untuk penggunaan hewan; sediaan antibiotik; sediaan antibiotik campuran; sediaan
anticryptogamic; sediaan antihemoroid; sediaan antijamur; sediaan antimikroba untuk menghambat dekomposisi
mikrobiologis; sediaan antiparasit; sediaan antipiretik; sediaan antipruritik topikal; sediaan antiseptik; sediaan antiseptik dan
antibakteri untuk perawatan luka; sediaan antituberkulosis; sediaan asam amino untuk keperluan dokter hewan; sediaan asam
amino untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; sediaan bakteri untuk keperluan dokter hewan; sediaan bakteri untuk keperluan medis; sediaan bakteri
untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan bakteriologis untuk keperluan dokter hewan; sediaan bakteriologis
untuk keperluan medis; sediaan bakteriologis untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan balsamic untuk
keperluan medis; sediaan baskom obat; sediaan biokimia untuk keperluan dokter hewan; sediaan biokimia untuk keperluan
medis; sediaan biokimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan biologis untuk keperluan dokter hewan;
sediaan biologis untuk keperluan medis; sediaan biologis untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan biologis
untuk pengobatan kanker; sediaan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan bioteknologi untuk keperluan medis; sediaan
bismut untuk keperluan farmasi; sediaan bronkodilatasi; sediaan cair untuk desinfeksi peralatan medis; sediaan chemicofarmasi; sediaan chilblain; sediaan dalam bentuk bubuk untuk mengendalikan dan menghilangkan lumut; sediaan dalam
bentuk butiran dan cairan untuk mengendalikan dan menghilangkan lumut; sediaan dan bahan farmasi; sediaan dan bahan
farmasi dengan sifat analgesik; sediaan dan bahan farmasi dengan sifat anti-inflamasi; sediaan dan bahan farmasi dengan
sifat antipiretik; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan dalam ginekologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan
dalam onkologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan dalam urologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan di
bidang anestesi; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan diabetes; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan
kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan penyakit dan gangguan kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi
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untuk pencegahan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan dan
bahan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan
kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan dan bahan
farmasi untuk perawatan kulit dan jaringan yang rusak; sediaan dan bahan obat; sediaan dan bahan-bahan farmasi untuk
pengobatan penyakit dan gangguan pada kesehatan reproduksi; sediaan dan komposisi farmasi untuk pengobatan dan
pencegahan kanker; sediaan dan semprotan anti alergi; sediaan dan substansi farmasi termasuk sediaan analgesik, antipiretik
dan anti-radang; sediaan dan zat anti alergi farmasi; sediaan dermatologis; sediaan dermatologis untuk penggunaan medis
untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan diagnostik in vitro untuk keperluan medis; sediaan diagnostik radiopharmasi
untuk digunakan pada diagnosa penyakit-penyakit syaraf degeneratif dan penyakit tumor dan rasa sakit; sediaan diagnostik
untuk keperluan dokter hewan; sediaan diagnostik untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan diagnostik untuk
keperluan medis untuk mendeteksi mutasi pada gen prion; sediaan diagnostik untuk tujuan medis; sediaan diagnostik untuk
tujuan medis untuk mendeteksi kecenderungan genetik; sediaan diagnostik yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer,
untuk keperluan dokter hewan; sediaan diagnostik yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk keperluan medis;
sediaan diet berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan diet disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan diet
untuk pembentukan otot; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba guna; sediaan diuretik; sediaan dokter hewan untuk
keperluan akuakultur; sediaan dokter hewan untuk pengobatan bakteri usus; sediaan douching untuk keperluan medis;
sediaan elemen jejak untuk penggunaan hewan; sediaan elemen jejak untuk penggunaan manusia; sediaan elemen jejak
untuk penggunaan manusia dan hewan; sediaan emetik; sediaan enema; sediaan enzim untuk keperluan dokter hewan;
sediaan enzim untuk keperluan medis; sediaan eritromisin; sediaan estrogen; sediaan evakuasi usus; sediaan faktor lipotropik;
sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi; sediaan farmasi untuk organ pernapasan; sediaan farmasi
antibakteri; sediaan farmasi antiepilepsi; sediaan farmasi atau obat tetes mata antibiotik dan anti inflamasi; sediaan farmasi
berbasis kapur; sediaan farmasi dalam bentuk minyak untuk digunakan manusia dalam pengobatan kekurangan gizi; sediaan
farmasi dan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi dan kedokteran hewan; sediaan farmasi dan sediaan biologis
untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi dan zat untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan farmasi dijual dalam jarum
suntik prefilled; sediaan farmasi inhalasi untuk mengobati penyakit dan gangguan pernapasan; sediaan farmasi multi-vitamin;
sediaan farmasi radioaktif untuk diagnostik in vivo atau penggunaan terapeutik; sediaan farmasi topikal; sediaan farmasi untuk
alergi racun lebah madu; sediaan farmasi untuk anus; sediaan farmasi untuk diagnosis; sediaan farmasi untuk digunakan
dalam dermatologi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam kemoterapi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam mencegah
kebiasaan merokok; sediaan farmasi untuk digunakan dalam onkologi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam urologi;
sediaan farmasi untuk digunakan sebagai obat tetes mata; sediaan farmasi untuk hewan; sediaan farmasi untuk inhalasi untuk
pengobatan hipertensi paru; sediaan farmasi untuk inhaler; sediaan farmasi untuk keperluan gigi; sediaan farmasi untuk luka;
sediaan farmasi untuk manusia; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit auto-imun dan
penyakit inflamasi/radang tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi
untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit kardiovaskular dan penyakit pulmonari tidak termasuk antalgik,
produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan
penyakit onkologis tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk
manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit terkait infeksi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan
pengobatan penyakit terkait infeksi tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan
farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan
dan pengobatan penyakit virus tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan
farmasi untuk mencegah cacat kulit selama kehamilan; sediaan farmasi untuk mendorong ereksi; sediaan farmasi untuk
menekan tumor; sediaan farmasi untuk mengaktifkan fungsi seluler; sediaan farmasi untuk mengatur sistem kekebalan tubuh;
sediaan farmasi untuk menghidrasi kulit selama kehamilan; sediaan farmasi untuk menghilangkan gigitan serangga; sediaan
farmasi untuk mengobati alergi; sediaan farmasi untuk mengobati cedera olahraga; sediaan farmasi untuk mengobati
chloasma; sediaan farmasi untuk mengobati dan mencegah penyakit kulit dan kuku; sediaan farmasi untuk mengobati
gangguan kulit; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan metabolisme; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan organ
sensorik; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan sistem pencernaan; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan sistem
saraf perifer; sediaan farmasi untuk mengobati gejala penyakit radiasi; sediaan farmasi untuk mengobati halitosis; sediaan
farmasi untuk mengobati hipoglikemia; sediaan farmasi untuk mengobati ketombe; sediaan farmasi untuk mengobati lesi yang
disebabkan secara fisik; sediaan farmasi untuk mengobati masalah epidermal; sediaan farmasi untuk mengobati penyakit
pernapasan; sediaan farmasi untuk mengobati rinitis alergi dan asma; sediaan farmasi untuk mengobati sengatan matahari;
sediaan farmasi untuk mengobati sengatan panas; sediaan farmasi untuk mengobati tumor ganas; sediaan farmasi untuk
mengurangi demam, mengurangi sakit kepala, menghilangkan rasa sakit dan menyegarkan suasana; sediaan farmasi untuk
merawat kulit kering yang disebabkan oleh kehamilan; sediaan farmasi untuk operasi mata atau intraokular; sediaan farmasi
untuk organ urogenital; sediaan farmasi untuk pencegahan dan pengobatan kanker; sediaan farmasi untuk pencegahan
gangguan pada sistem kardiovaskular; sediaan farmasi untuk pencegahan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pencegahan
stretch mark; sediaan farmasi untuk pencuci darah dengan hemodialisa dalam bentuk cairan; sediaan farmasi untuk pencuci
darah dengan hemodialisa dalam bentuk serbuk; sediaan farmasi untuk penggunaan manusia; sediaan farmasi untuk
penggunaan mata; sediaan farmasi untuk penggunaan oftalmologis; sediaan farmasi untuk pengobatan asam urat; sediaan
farmasi untuk pengobatan asma; sediaan farmasi untuk pengobatan cacing pada hewan peliharaan; sediaan farmasi untuk
pengobatan diabetes; sediaan farmasi untuk pengobatan disfungsi ereksi; sediaan farmasi untuk pengobatan epilepsi; sediaan
farmasi untuk pengobatan fibrosis kistik; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal; sediaan farmasi untuk
pengobatan gangguan hormonal dan pencegahan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan irama jantung;
sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan muskuloskeletal; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan pada sistem
metabolisme; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan hiperkolesterol;
sediaan farmasi untuk pengobatan hiperlipidemia; sediaan farmasi untuk pengobatan hipertensi; sediaan farmasi untuk
pengobatan induksi ovulasi pada sindrom ovarium polikistik; sediaan farmasi untuk pengobatan infertilitas; sediaan farmasi
untuk pengobatan kanker; sediaan farmasi untuk pengobatan ketidakseimbangan kimia; sediaan farmasi untuk pengobatan
mastitis; sediaan farmasi untuk pengobatan multiple sclerosis; sediaan farmasi untuk pengobatan osteoporosis; sediaan
farmasi untuk pengobatan patah tulang; sediaan farmasi untuk pengobatan pembuahan eksternal (operasi pembuahan in
vitro); sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit Parkinson; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit autoimun; sediaan
farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan terkait sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
dan kondisi mata; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit ginjal; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
kardiovaskular; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit menular; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit pencernaan;
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sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit sistem saraf pusat [SSP]; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit tulang;
sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit virus; sediaan farmasi untuk pengobatan rinitis alergi; sediaan farmasi untuk
penyesuaian imunitas; sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan; sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan farmasi
untuk perawatan kulit hewan; sediaan farmasi untuk perawatan kulit untuk hewan; sediaan farmasi untuk sistem saraf perifer;
sediaan farmasi untuk sistem saraf pusat; sediaan farmasi untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi yang bekerja pada sistem
saraf pusat; sediaan farmasi yang dijual dengan injeksi prefilled; sediaan farmasi yang diteteskan ke dalam/melalui hidung;
sediaan farmasi yang mengandung asam amino; sediaan farmasi yang mengandung kafein; sediaan farmasi, kedokteran
hewan dan sanitasi; sediaan fumigasi untuk keperluan medis; sediaan galactagogue; sediaan herbal untuk keperluan medis;
sediaan hewan yang dijual dengan injector prefilled; sediaan higienis untuk keperluan dokter hewan; sediaan higienis untuk
keperluan medis; sediaan hormon adrenal; sediaan hormon campuran; sediaan hormon hipofisis; sediaan hormon kelenjar
ludah; sediaan hormon pankreas; sediaan hormon paratiroid; sediaan hormon tiroid; sediaan hormon tiroid dan paratiroid;
sediaan in vitro untuk memprediksi ovulasi; sediaan in vitro untuk memprediksi ovulasi untuk digunakan di rumah; sediaan
injeksi untuk keperluan medis; sediaan injeksi untuk pengobatan impotensi seksual; sediaan insektisida; sediaan kafein untuk
keperluan medis; sediaan kafein untuk penggunaan stimulatif; sediaan kalium untuk keperluan farmasi; sediaan kimia untuk
diagnosis kehamilan; sediaan kimia untuk keperluan dokter hewan; sediaan kimia untuk keperluan sanitasi; sediaan kimia
untuk mengobati busuk gandum; sediaan kimia untuk mengobati infeksi patogenik yang mempengaruhi tanaman; sediaan
kimia untuk mengobati jamur; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk
mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman anggur; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi
tanaman sereal; sediaan kimia untuk mengobati phylloxera; sediaan kloramfenikol; sediaan kondroitin; sediaan kontrasepsi;
sediaan lidah buaya untuk keperluan farmasi; sediaan lisin; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan
mandi mentol untuk keperluan medis; sediaan mandi obat untuk penggunaan terapi; sediaan mandi uap mentol untuk bayi;
sediaan mandi untuk keperluan medis; sediaan mandi, obat; sediaan mata; sediaan mata untuk digunakan dalam operasi
mata; sediaan medis dan kedokteran hewan; sediaan medis untuk tujuan pelangsingan; sediaan membunuh nyamuk untuk
aplikasi ke kelambu; sediaan menekan hormon; sediaan menghancurkan jamur; sediaan menghancurkan serangga; sediaan
menghilangkan kutil obat; sediaan metionin; sediaan mikroorganisme untuk keperluan dokter hewan; sediaan mikroorganisme
untuk keperluan medis; sediaan mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; sediaan mineral untuk
keperluan medis; sediaan mothproofing; sediaan multivitamin; sediaan netralisasi bau untuk pakaian dan tekstil; sediaan
niacinamide untuk pengobatan jerawat; sediaan nutraceutical untuk digunakan sebagai suplemen diet; sediaan nutraceutical
untuk tujuan medis; sediaan nutraceutical untuk tujuan terapeutik atau medis; sediaan nutrisi untuk penggunaan medis;
sediaan obat; sediaan obat nyamuk; sediaan obat penahan darah; sediaan obat terapi untuk mandi; sediaan obat untuk
digunakan dalam onkologi; sediaan obat untuk mengobati halitosis; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul,
tablet atau tablet terkompresi; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk kapsul; sediaan obat untuk mulut harus
diambil dalam bentuk tablet; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tablet terkompresi; sediaan obat untuk
mulut harus diambil dalam bentuk tetes; sediaan obat untuk pengobatan penyakit menular; sediaan obat untuk perawatan
kulit; sediaan oftalmologis; sediaan ophthalmic terapeutik, yaitu tetes mata; sediaan opium alkaloid; sediaan opotherapy;
sediaan organoterapi; sediaan parapharmaceutical; sediaan parapharmaceutical untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan
pelangsing untuk tujuan medis; sediaan pembakar lemak untuk keperluan medis; sediaan pembasmi cacing/hama; sediaan
pembasmi serangga; sediaan pembersih udara; sediaan pembersihan lensa kontak; sediaan pemurnian udara; sediaan
pemusnahan siput; sediaan pencahar; sediaan pencukuran obat; sediaan penetral bau; sediaan penetralisir bau untuk
digunakan di karpet, kain dan udara; sediaan pengganti elektrolit; sediaan penghilang bau di udara; sediaan penghilang bau
semua tujuan untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang bau udara; sediaan penghilang bau
untuk karpet; sediaan penghilang bau untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang rasa sakit;
sediaan penghilang rasa sakit untuk keperluan dokter hewan; sediaan pengobatan asma; sediaan pengobatan demam
melepuh; sediaan pengobatan dismenore; sediaan pengobatan gastrointestinal; sediaan pengobatan hepatitis; sediaan
pengobatan jamur kuku; sediaan pengobatan jerawat; sediaan pengobatan kardiovaskular; sediaan pengobatan kutu
[pediculisida]; sediaan pengobatan mabuk perjalanan; sediaan pengobatan migrain; sediaan pengobatan mual; sediaan
pengobatan mulut obat; sediaan pengujian; sediaan pengujian kehamilan; sediaan pengujian kehamilan untuk digunakan di
rumah; sediaan pengujian untuk keperluan medis; sediaan pengusir hama; sediaan pengusir serangga; sediaan peningkatan
kesuburan; sediaan penisilin; sediaan penyegar udara (pewangi udara); sediaan penyembuhan luka topikal untuk hewan;
sediaan perawatan bibir obat; sediaan perawatan kaki untuk keperluan medis; sediaan perawatan kesehatan obat; sediaan
perawatan kuku untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit kepala psoriasis; sediaan perawatan kulit obat; sediaan
perawatan kulit untuk keperluan medis; sediaan perawatan lensa kontak, yaitu larutan untuk disinfektan, membersihkan,
membasahi, melunakkan, merendam, menyimpan dan atau membilas lensa kontak; sediaan perawatan mulut yang
mengandung obat; sediaan perawatan obat; sediaan perawatan obat untuk anjing; sediaan perawatan obat untuk hewan
peliharaan; sediaan perawatan obat untuk kucing; sediaan perawatan obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut
mengandung obat; sediaan perawatan wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; sediaan perlengkapan
mandi medikasi; sediaan pertumbuhan rambut obat; sediaan phytotherapy untuk keperluan medis; sediaan probiotik untuk
tujuan medis untuk membantu menjaga keseimbangan alami flora dalam sistem pencernaan; sediaan progesteron; sediaan
radiofarmasi untuk tujuan diagnostik; sediaan sanitasi kuku; sediaan sanitasi tangan; sediaan sanitasi telur; sediaan sanitasi
udara; sediaan sanitasi untuk kebersihan pribadi, selain perlengkapan mandi; sediaan sanitasi untuk keperluan dokter hewan;
sediaan sanitasi untuk keperluan medis; sediaan sanitasi untuk penggunaan medis; sediaan sanitasi untuk penggunaan
rumah sakit; sediaan sanitasi untuk penggunaan rumah tangga; sediaan sarkomisin; sediaan semprotan hidung; sediaan
semprotan hidung dan oral untuk digunakan sebagai stimulan sistem saraf pusat; sediaan semprotan obat hidung; sediaan
sterilisasi; sediaan sterilisasi sanitasi; sediaan sterilisasi tanah; sediaan sterilisasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan
streptomisin; sediaan terapi gen dalam bentuk sediaan biologis yang mengandung bahan genetik untuk ekspresi protein
neuron motorik (motor neuron) kelangsungan hidup berkelanjutan ; sediaan terapi untuk mandi; sediaan testosteron; sediaan
tetrasiklin; sediaan thiolutin; sediaan threonine; sediaan trikomisin; sediaan triptofan; sediaan untuk diagnosa kehamilan;
sediaan untuk diagnosis dan pengobatan gangguan yang berkaitan dengan reproduksi dan kesuburan seksual; sediaan untuk
digunakan dalam desinfektan; sediaan untuk kapalan; sediaan untuk membasmi binatang perusak; sediaan untuk
membersihkan kulit untuk keperluan medis; sediaan untuk membuat minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis;
sediaan untuk membuat minuman obat; sediaan untuk membunuh gulma dan menghancurkan kutu; sediaan untuk
memfasilitasi tumbuh gigi; sediaan untuk memprediksi ovulasi; sediaan untuk memukul mundur hewan, burung, dan serangga;
sediaan untuk mencegah menggigit kuku; sediaan untuk mencegah mengisap ibu jari; sediaan untuk mencegah mengunyah
atau menggigit hewan; sediaan untuk menghancurkan hewan berbahaya; sediaan untuk menghancurkan jamur busuk kering;
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sediaan untuk menghancurkan kutu di rambut; sediaan untuk menghancurkan parasit; sediaan untuk menghancurkan tikus;
sediaan untuk mengobati masuk angin; sediaan untuk mengobati wasir; sediaan untuk mengurangi aktivitas seksual; sediaan
untuk meningkatkan fungsi otak; sediaan untuk menunjang regenerasi pada aktivitas otot yang kuat; sediaan untuk merawat
kaki atlet; sediaan untuk pembasmi hama; sediaan untuk penggunaan diagnosa kehamilan; sediaan untuk penggunaan medis
untuk meningkatkan regenerasi selama aktivitas otot yang kuat; sediaan untuk pengobatan hiperlipidemia; sediaan untuk
pengobatan luka bakar; sediaan untuk pengobatan pada gangguan memori yang berkaitan dengan usia; sediaan untuk
pengobatan penyakit otak degeneratif primer; sediaan untuk pengobatan penyakit otak degeneratif traumatis; sediaan untuk
pengobatan penyakit serebral degeneratif vaskular; sediaan vaksin; sediaan vaksin manusia; sediaan vaksin oral; sediaan
vitamin; sediaan vitamin A; sediaan vitamin B; sediaan vitamin C; sediaan vitamin D; sediaan vitamin campuran; sediaan
vitamin dan mineral; sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan sebagai suplemen pada susu formula bayi; sediaan vitamin
dan mineral untuk keperluan medis; sediaan wasir; sediaan zat vitamin; sediaan zat-zat untuk dokter hewan; sediaan-sediaan
antibody monoklonal; sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan (kesehatan); sediaan-sediaan farmasi untuk
pencegahan dan pengobatan penyakit menular, yaitu infeksi virus dan bakteri; sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan
kanker, trombosis, dan penyakit pernapasan; sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan kelainan darah langka; sediaansediaan kedokteran hewan; sediaan-sediaan kedokteran hewan yang dibuat dari ekstrak ragi untuk digunakan dalam pakan
ternak; sediaan-sediaan makanan diet; sediaan-sediaan pengganti makanan (suplemen); sediaan-sediaan untuk
memberantas dan membasmi binatang perusak; sediaan-sediaan untuk penambah energi untuk tujuan medis; sediaansediaan untuk penyembuhan gangguan kesehatan; sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan; sediaan-sediaan untuk
suplemen kesehatan; sel hidup untuk keperluan dokter hewan; sel hidup untuk keperluan medis; sel induk untuk keperluan
dokter hewan; sel induk untuk tujuan medis; sel untuk keperluan medis; semen binatang; semen gigi; semen hewan untuk
inseminasi buatan; semen tulang untuk keperluan bedah; semen tulang untuk keperluan bedah dan ortopedi; semen tulang
untuk keperluan medis; semen tulang untuk tujuan ortopedi; semen untuk inseminasi buatan; semen untuk kuku binatang;
semprot antiseptik topikal untuk hewan; semprotan analgesik topikal untuk hewan; semprotan anestesi topikal untuk hewan;
semprotan anti serangga; semprotan anti-cetakan untuk desinfektan; semprotan anti-inflamasi; semprotan antibakteri;
semprotan anti lalat, nyamuk dan serangga lainnya untuk penggunaan pribadi; semprotan dan stik aromaterapi yang
mengandung obat untuk menghilangkan stres; semprotan herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal;
semprotan herbal untuk keperluan medis; semprotan hidung dekongestan; semprotan hidung untuk keperluan medis;
semprotan obat; semprotan obat untuk mulut; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; semprotan pendingin [medis];
semprotan pendingin untuk keperluan medis; semprotan pewangi udara; semprotan tenggorokan obat; semprotan-semprotan
yang mengandung obat; senyawa gosok untuk tujuan medis atau terapeutik; senyawa restorasi gigi; serat biji rami untuk
digunakan sebagai suplemen makanan; serat makanan; serat makanan untuk digunakan sebagai bahan dalam pembuatan
suplemen makanan; serat makanan untuk membantu pencernaan; serat makanan untuk mengobati sembelit; serat untuk
keperluan medis; serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi melalui perendaman kaki; serbuk kalsium (suplemen); serbuk
minuman kesehatan rasa beras kencur; sereal beras bayi; sereal disesuaikan untuk cacat untuk keperluan diet atau medis;
sereal gandum bayi; serum; serum antitoksik; serum untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis;
shampo pertumbuhan rambut; shampoo ketombe obat; shampoo pediculicidal; siccatives [agen pengering] untuk keperluan
medis; sirup obat batuk; sirup untuk keperluan dokter hewan; sirup untuk keperluan farmasi; sisipan terbuat dari bambu yang
diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari kain yang diadaptasi khusus untuk
popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari microfiber yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang
dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari rami yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali;
sitostatik untuk keperluan farmasi; sitostatik untuk keperluan medis; skapulars untuk keperluan bedah; soda bikarbonat untuk
keperluan farmasi; solusi farmasi yang digunakan dalam dialisis; solusi hidroalkohol untuk keperluan medis; solusi injeksi
elemen pelacak untuk penggunaan pediatrik; solusi injeksi untuk digunakan dalam menghambat peristaltik; solusi injeksi untuk
keperluan medis; solusi irigasi untuk penggunaan mata; solusi nutrisi untuk penggunaan medis untuk pemberian intravena;
solusi pembasahan lensa kontak; solusi pembersih lensa kontak; solusi pembersihan untuk keperluan medis; solusi untuk
keperluan kit medis pengujian diagnostik; solusi untuk penggunaan dermatologis; spermisida; spermisida untuk aplikasi
kondom; spiritus; spons kontrasepsi; spons obat untuk luka; spons yang diresapi dengan desinfektan; spons yang diresapi
dengan sediaan medis; sporisida; steroid; stick liquorice untuk keperluan farmasi; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari
elemen jejak; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari mineral; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari vitamin; stimulan makan
untuk hewan; stimulan pernapasan; stimulan pertumbuhan rambut; stimulan pertumbuhan rambut untuk keperluan medis;
stimulan untuk sistem saraf pusat; strip dilapisi lem untuk menangkap serangga; strip tes diagnostik medis; strip tes untuk
mengukur kadar glukosa darah; strip tes yaitu mendeteksi alkohol dan obat-obatan terlarang untuk medis; strip yang dapat
larut untuk menghentikan pendarahan dari luka kecil dan graze; strychnine; sulfonamid dalam sifat obat-obatan; sulfonamides
[obat-obatan]; suplemen bernutrisi; suplemen bernutrisi bayi; suplemen bernutrisi dengan probiotik; suplemen bernutrisi
keperluan medis; suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen diet;
suplemen diet albumin; suplemen diet alginat; suplemen diet atau zat gizi tambahan; suplemen diet biji rami; suplemen diet biji
rami untuk hewan; suplemen diet bubuk anggur merah; suplemen diet dari mineral untuk hewan; suplemen diet dari serbuk
sari; suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet normal atau memiliki manfaat kesehatan; suplemen diet gandum;
suplemen diet glukosa; suplemen diet glukosa untuk hewan; suplemen diet herbal; suplemen diet kolostrum; suplemen diet
lesitin; suplemen diet probiotik; suplemen diet propolis; suplemen diet protein kedelai; suplemen diet ragi; suplemen diet royal
jelly; suplemen diet seng; suplemen diet spirulina; suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur; suplemen diet
untuk konsumsi manusia; suplemen diet untuk manusia; suplemen diet untuk mengendalikan berat badan; suplemen diet
untuk mengendalikan kolesterol; suplemen diet wheatgrass; suplemen diet yang terdiri dari asam amino; suplemen diet,
suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi bubuk; suplemen gizi dalam bentuk bubuk; suplemen gizi dalam
bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam
bentuk butiran; suplemen gizi dalam bentuk butiran untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk granular, bukan untuk
keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk gummies; suplemen gizi dalam bentuk kaplet; suplemen gizi dalam bentuk
kapsul; suplemen gizi dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kapsul, bukan untuk
keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kunyah; suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen gizi dalam bentuk
tablet; suplemen gizi dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan
medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk untuk
keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen gizi dalam sifat
ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen gizi mineral;
suplemen gizi terutama terdiri dari kalsium; suplemen gizi terutama terdiri dari magnesium; suplemen gizi terutama terdiri dari
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seng; suplemen gizi terutama terdiri dari zat besi; suplemen gizi untuk anjing; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani;
suplemen gizi untuk bahan makanan hewani, untuk keperluan medis; suplemen gizi untuk hewan; suplemen gizi untuk
keperluan kesehatan hewan; suplemen gizi untuk manusia; suplemen gizi untuk pakan ternak; suplemen gizi untuk ternak;
suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen gizi yang terbuat dari pati diadaptasi untuk keperluan medis;
suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen herbal dan makanan untuk membantu produksi susu pada
hewan menyusui; suplemen homeopati; suplemen kalsium; suplemen karbohidrat; suplemen kehamilan; suplemen makanan;
suplemen makanan alami untuk mengobati claustrophobia; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen makanan
berbasis kiwicha; suplemen makanan berbasis maca; suplemen makanan berbasis protein; suplemen makanan berbasis
quinoa; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan bubuk; suplemen makanan bubuk untuk keperluan medis;
suplemen makanan bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan dalam
bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen
makanan dalam bentuk bubuk, cairan, kapsul dan tablet, semua untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk
butiran; suplemen makanan dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk granular, bukan
untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk keperluan
medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet;
suplemen makanan dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan dan nutrisi
sebagai suplemen makanan pembentuk otot; suplemen makanan dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat badan; suplemen
makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet; suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan diet bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk
untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam
bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam
bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam bentuk tablet; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan
diet dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan; suplemen
makanan diet dalam sifat bar protein siap makan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap
makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran herbal campuran, bukan untuk tujuan medis;
suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman
bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis;
suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet di alam infus
herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul; suplemen makanan
hewan; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan kesehatan terutama terbuat dari minyak; suplemen makanan
kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus; suplemen makanan mineral; suplemen makanan mineral untuk
manusia; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan obat untuk konsumsi manusia; suplemen makanan
terdiri dari mineral; suplemen makanan terutama terdiri dari kalsium; suplemen makanan terutama terdiri dari magnesium;
suplemen makanan terutama terdiri dari zat besi; suplemen makanan untuk bayi; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan kardiovaskular;
suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan otot; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan tulang; suplemen makanan
untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan
gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan mukosa; suplemen makanan
untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang;
suplemen makanan untuk hewan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan
dalam bentuk suguhan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen
makanan untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen makanan untuk manusia; suplemen makanan untuk manusia dan
hewan; suplemen makanan untuk perbaikan struktural struktur epidermis; suplemen makanan untuk perlindungan struktural
struktur epidermis; suplemen makanan untuk ternak; suplemen makanan untuk unggas, sapi, babi dan ternak lainnya;
suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan alami; suplemen makanan yang terdiri dari mineral; suplemen makanan
yang terdiri dari vitamin; suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi manusia (minyak); suplemen
makanan, bukan untuk kegunaan medis; suplemen mineral; suplemen minuman kolagen; suplemen minyak biji rami;
suplemen nutrisi; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya atau sachet; suplemen nutrisi bubuk untuk keperluan
medis; suplemen nutrisi bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen nutrisi cair; suplemen nutrisi dalam sifat ramuan
herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen nutrisi non-obat untuk pakan ternak;
suplemen nutrisi untuk hewan peliharaan; suplemen nutrisi untuk kucing; suplemen nutrisi untuk manusia dan hewan;
suplemen nutrisi yang digunakan untuk diet sebagai makanan fungsionalitas; suplemen nutrisi yang terdiri dari ekstrak jamur;
suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan; suplemen pakan ternak untuk keperluan dokter hewan; suplemen
probiotik; suplemen protein diet; suplemen protein untuk hewan; suplemen protein untuk manusia; suplemen ragi untuk
hewan; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen tambahan nutrisi dan diet; suplemen untuk ikan; suplemen untuk udang;
suplemen vitalitas; suplemen vitamin; suplemen vitamin cair; suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat minuman
effervescent ketika ditambahkan ke air; suplemen vitamin dan mineral; suplemen vitamin dan mineral untuk hewan peliharaan;
suplemen vitamin untuk hewan; supositoria; supositoria untuk hewan; supositoria untuk keperluan kesehatan hewan;
supplemen makanan untuk keperluan medis; susu almond untuk keperluan farmasi; susu bubuk beras untuk bayi; susu bubuk
dan produk susu bubuk untuk bayi, anak-anak dan orang tua; susu bubuk gandum untuk bayi; susu bubuk kambing untuk
bayi; susu bubuk lactobacillus instan untuk suplemen; susu bubuk untuk bayi; susu bubuk untuk keperluan nutrisi bagi bayi;
susu formula bayi; susu formula bayi dan makanan untuk bayi; susu formula bebas laktosa; susu formula untuk digunakan
dalam makanan bayi dalam paket yang sudah ditentukan sebelumnya; susu formula yang disimulasikan dalam bentuk cair dan
bubuk untuk bayi; susu non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman, sayuran, sereal, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian,
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kacang-kacangan dan buah-buahan untuk bayi dan anak baru lahir; tablet alergi; tablet antibiotik; tablet hisap obat; tablet
hisap pelega tenggorokan madu herbal; tablet hisap suplemen seng; tablet hisap untuk keperluan farmasi; tablet hisap yang
mengandung nikotin untuk penggunaan medis; tablet vitamin; tablet vitamin efervesen; tablet-tablet yang mengandung obat;
tag telinga insektisida untuk ternak; tambalan suplemen vitamin; tampon sanitasi; tampon untuk keperluan medis; tanaman
obat dalam bentuk kering atau diawetkan; tapal; tapal-tapal (bahan yang lembut dan lembab yang ditempelkan ke badan) yang
mengandung obat; teh aromatik untuk penggunaan obat; teh asma; teh daun kelor (jamu); teh herbal untuk tujuan
pengobatan; teh obat; teh pelangsing untuk keperluan medis; teh pereduksi gula darah untuk keperluan medis; tempelan
pengusir nyamuk untuk bayi; tepung ikan untuk keperluan farmasi; tepung lakteal untuk bayi; tepung untuk keperluan farmasi;
terbang menghancurkan sediaan; termitisida; terpentin untuk keperluan farmasi; tes diagnostik medis; tes diagnostik medis
untuk deteksi, diagnosis, dan skrining penyakit; tes immunoassay kromatografi untuk penggunaan medis; tetes hidung untuk
keperluan medis; tetes mata; tetes minyak cod-liver; tetes vitamin; thiomersal; timol untuk keperluan farmasi; tincture untuk
keperluan dokter hewan; tincture untuk keperluan medis; tingtur yodium; tissue diresapi dengan sediaan antibakteri; tisu
antiseptik sekali pakai; tisu basah antibakteri; tisu dan tisu diresapi dengan lotion dan krim farmasi; tisu disinfektan sekali
pakai; tisu pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis; tisu pembersih; tisu sanitasi sekali pakai; tisu sekali pakai
diresapi dengan lotion penolak serangga untuk digunakan manusia; tisu yang diresapi dengan desinfektan; tisu yang diresapi
dengan sediaan medis; tisu yang mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; toner kulit obat; tongkat belerang
[disinfektan]; tongkat belerang untuk digunakan sebagai disinfektan; tongkat pengasapan; tongkat pengasapan untuk
digunakan sebagai disinfektan; tonik [obat-obatan]; tonik restorative (obat-obatan); tonik untuk keperluan dokter hewan; tonik
untuk keperluan medis; transplantasi [jaringan hidup]; troches; trypsins untuk keperluan medis; tulang; tunas ganja kering
untuk tujuan medis; uji diagnostik untuk keperluan medis; unsur (agents) terapeutik (medis); urease untuk keperluan medis;
urutan asam nukleat untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; vaksin; vaksin hewan; vaksin hewan untuk babi; vaksin
hewan untuk domba; vaksin hewan untuk hewan jenis lembu; vaksin hewan untuk keperluan pengobatan; vaksin melawan
infeksi pneumokokus; vaksin melawan influenza; vaksin tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid antiinflamasi; vaksin untuk babi; vaksin untuk hewan-hewan akuatik; vaksin untuk kuda; vaksin untuk penggunaan manusia;
vaksin untuk ternak; vaping cannabis untuk keperluan medis; vasokonstriktor; vermifuges; vesikan; virucides; vitamin; vitamin
bergetah; vitamin dan mineral batangan untuk keperluan medis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; vitamin dan
mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan terkait
jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan mukosa; vitamin dan mineral untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan otot;
vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang; vitamin
dan mineral untuk penggunaan oral; vitamin dan mineral untuk perbaikan struktural struktur epidermis; vitamin dan mineral
untuk perlindungan struktural struktur epidermis; vitamin dan obat untuk burung; vitamin dan obat untuk kucing; vitamin dan
obat untuk unggas; vitamin dan suplemen makanan diet untuk hewan; vitamin dan suplemen vitamin; vitamin prenatal; vitamin
untuk anak-anak; vitamin untuk bayi; vitamin untuk hewan; vitamin untuk hewan peliharaan; vitamin untuk orang dewasa; witch
hazel [astringent]; yodium untuk keperluan farmasi; zat antibakteri untuk keperluan medis; zat dan sediaan diet untuk
penurunan berat badan; zat diet untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi; zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan
dokter hewan; zat diet yang disesuaikan untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi; zat diet yang terdiri dari vitamin,
mineral, asam amino dan unsur mikro; zat farmasi; zat gizi untuk kultur mikroorganisme; zat gizi untuk mikroorganisme; zat
kontras radiologis untuk keperluan medis; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral dan elemen, baik secara individu atau
dalam kombinasi; zat radioaktif untuk keperluan medis; zat radioaktif yang disegel untuk keperluan medis===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021032622
: 10/05/2021 11:59:43
:
: PT. Natura Pesona Mandiri

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Denpasar Bedugul Km 36 BR. Sekargula, Kel. Mekarsari, Kec. Baturiti,
Kabupaten Tabanan, Bali
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PULAU DEWATA + LUKISAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 43
: ===Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan

740

minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Fasilitas penitipan anak dan penitipan anak harian; Fasilitas
perjamuan dan pesta sosial; Jasa akomodasi sementara dan resor; Jasa hotel; Jasa hotel dan resor; Jasa kedai kopi; Jasa
klub malam; Jasa pemondokan kemah; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman
dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa penyediaan minuman; Jasa reservasi pemesanan untuk akomodasi dan
makan; Jasa resort; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings);
Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Jasa/layanan klub makan; Kafe kopi;
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Kedai; Kedai barbekyu; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai ramen; Kopi ( Kafe ); Layanan bar minuman anggur;
Layanan biro akomodasi (hotel, rumah kos); Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang
disediakan secara online dari database komputer atau dari internet; Layanan menjemput makanan; Layanan pariwisata
sebagai penyediaan informasi tentang akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk layanan pemesanan
yang berkaitan dengannya; Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan
penyajian makanan dan minuman; Layanan perhotelan (hospitality); Layanan perjamuan; Layanan reservasi akomodasi;
Layanan reservasi untuk memesan makanan; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Layanan
tempat tidur dan sarapan; Memberikan informasi dan bertukar informasi sehubungan dengan makanan dan minuman tidak
beralkohol termasuk melalui Internet; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan
dan minuman, dan akomodasi sementara; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Mengatur dan
memesan jasa/layanan hotel dan layanan akomodasi; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan,
jamuan makan, seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan; Pangkeng (Rumah Singgah Sementara); Pemesanan dan
penyewaan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); Pemesanan meja restoran secara
online; Pengetean (Tempat Penyediaan Kudapan); Penyediaan fasilitas dapur; Penyediaan katering; Penyediaan makanan
dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Penyewaan akomodasi liburan; Penyewaan akomodasi sementara; Penyewaan rumah
mobil [akomodasi sementara]; Penyewaan tempat untuk acara sosial; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran;
Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran daging panggang; Restoran dengan layanan makan sepuasnya;
Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Rumah Makan
yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Sediaan-sediaan makanan;
Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan
makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menghidangkan kudapan; angkringan; bar dan layanan katering;
delicatessens [restoran]; hidangan istimewa kampung (HIK); hotel yang diperpanjang tinggal; jasa informasi, saran dan
konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering hotel; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan
untuk menyediakan makanan dan minuman; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan menyediakan
makanan untuk orang yang membutuhkan [layanan amal]; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan pemesanan jasa katering; jasa kafe; jasa katering; jasa memasak makanan; jasa penginapan wisatawan; jasa
penyediaan kopi untuk kantor; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa reservasi untuk penyediaan akomodasi perumahan
sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur; jasa restoran; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe;
jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; jasa/layanan
penyewaan ruang; katering makanan dan minuman; kedai roti dan kue (bakeries); layanan akomodasi hotel; layanan bar dan
bistro; layanan bar teh; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan bartending; layanan hotel dan motel; layanan hotel
dan restoran; layanan hotel, motel dan resor; layanan hotel, motel, dan rumah kos; layanan hotel, restoran, kafe dan bar;
layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan koki pribadi; layanan kopi dan bar teh;
layanan kopi dan jus bar; layanan lounge airport; layanan lounge koktail; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran
dan makanan; layanan pemesanan kamar hotel; layanan pemesanan untuk akomodasi hotel untuk orang lain; layanan
reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan restoran cepat saji; layanan restoran
sushi; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich,
cafetaria, kantin & cafe; layanan salad bar; layanan spa, yaitu, penyediaan akomodasi sementara dan penyediaan makanan
untuk klien dari suatu spa kesehatan atau spa kecantikan; layanan wisma; lounge; memberikan informasi penginapan melalui
Internet; memberikan informasi tentang akomodasi sementara melalui Internet; menyajikan makanan dan minuman untuk para
tamu di restoran; menyajikan minuman di brewpubs; menyediakan layanan informasi penginapan perjalanan dan layanan
agen pemesanan penginapan perjalanan untuk pelancong; menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe internet;
menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian
dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan penginapan di resor kesehatan yang berspesialisasi dalam
mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan; menyediakan pusat penitipan anak untuk anak-anak, orang
cacat atau orang tua; pemesanan penginapan; penginapan turis; penyediaan fasilitas jamuan dan fungsi sosial untuk acaraacara khusus; penyediaan fasilitas untuk keperluan umum untuk pertemuan, konferensi dan pameran; penyediaan informasi
dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa
restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan
yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; penyediaan menampilkan informasi dalam bidang hotel dan
akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan reservasi kamar hotel
dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan reservasi online,
pemesanan, dan layanan pencarian untuk penginapan sementara, akomodasi sementara dan sewa untuk tujuan liburan
sementara; penyediaan ruang-ruang dan akomodasi-akomodasi sementara untuk pengorganisasian acara-acara, acara-acara,
pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-perjamuan dan resepsi-resepsi; penyediaan tempat konferensi, ekshibisi
dan pertemuan; penyewaan dan penyewaan peralatan penerangan dan sistem penerangan untuk digunakan dalam
penerangan kota dan acara-acara publik; penyewaan furnitur, linen dan pengaturan meja; penyewaan hiasan dinding untuk
hotel; penyewaan hot plate listrik; penyewaan kamar untuk pesta ulang tahun; penyewaan kursi, meja, linen meja, barang
pecah belah; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang pecah belah untuk konferensi, ekshibisi, pertemuan dan acara
sosial dan perjamuan makan; penyewaan pendingin air minum; penyewaan peralatan makan, peralatan makan, piring, dan
aksesoris meja untuk acara khusus; penyewaan perlengkapan lampu; penyewaan piring lecet; penyewaan ruang serba guna;
persiapan makanan dan minuman; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; rumah makan cina
halal; rumah pemondokan; sewa dispenser air minum; sewa rumah liburan; tempat makan yang menyediakan kudapan
(penyediaan makanan dan minuman); warung makan tradisional===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032623
: 10/05/2021 12:05:01
:
: Blue Buffalo Enterprises, Inc.

Alamat Pemohon

: 11 River Road, Wilton, Connecticut 06897, U.S.A.

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Renaldo Giovani Winata S.H
: Jalan Pintu Air Raya No 36 H Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LIFE PROTECTION FORMULA (STYLIZED, v1)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 31
: ===Biskuit untuk hewan peliharaan, dapat dimakan; makanan hewan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032624
: 10/05/2021 12:05:35
:
: AKHMAD SLAMET

Alamat Pemohon

:

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DAUN INSULIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau; Putih
: 5
: ===Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk penggunaan medis; Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang
mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein susu, atau konsentrat protein whey; Ekstra herbal untuk
tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Formula obat herbal; Hasil-hasil minuman pantangan untuk anakanak dan orang-orang sakit; Jamu herbal; Jintan Hitam (Herbal); Krim obat herbal; Makanan dan Minuman untuk memelihara
dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut untuk keperluan medis; Makanan dan minuman berbahan dasar susu
untuk anak-anak; Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi; Makanan dan minuman untuk wanita hamil atau menyusui,
yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Minuman ber-PH tinggi; Minuman beras kencur (jamu); Minuman berbahan dasar
empon - empon (jamu); Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman bergizi untuk keperluan diet; Minuman
dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman diet; Minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan;
Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman jahe merah
yang mengandung obat; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan
tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman kocok pengganti makanan untuk keperluan medis;
Minuman kunyit asem (jamu); Minuman mengandung obat; Minuman non-alkohol yang mengandung suplemen bernutrisi;
Minuman obat; Minuman pelangsing; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman suplemen berbahan baku herbal;
Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen dari madu; Minuman suplemen dari madu
hutan dan lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan; Minuman suplemen herbal
tradisional tanpa pengawet; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman susu dengan campuran rempah untuk kesehatan; Minuman
untuk digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; Minuman untuk jabang bayi; Minuman untuk keperluan medis;
Minuman untuk keperluan pengobatan; Minuman untuk kesehatan; Minuman untuk penambah gairah wanita dan
mengencangkan vagina mengandung obat; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis); Minuman yang digunakan sebagai
suplemen diet; Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang
mengandung vitamin untuk kesehatan; Minyak jintan Hitam (Herbal); Obat herbal kapsulan (extrac ikan gabus); Obat herbal
rasa madu; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat
herbal; Obat herbal yang mengandung madu; Protein untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk dikonsumsi manusia
yang dapat mengandung mineral, vitamin, dan bahan-bahan herbal; Ramuan herbal tradisional; Sediaan Herbal untuk
mengatasi permasalahan pada pernafasan; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral
dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam
makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen herbal organik dan non-organik; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat
Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak
kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk
keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan,
sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu,
vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak
ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; Teh herbal
untuk tujuan pengobatan; Vitamin-vitamin, sediaan-sediaan mineral, sediaan-sediaan tambahan yang mengandung gizi dalam
bentuk batang-batang dan campuran-campuran minuman dalam bentuk bubuk dan minuman-minuman yang mengandung gizi
yang berkaitan dengan olahraga, ialah minuman-minuman bar protein tinggi dan yang mengandung karbohidrat tinggi yang
dimasukkan dalam kaleng dan botol, seluruh barang-barang tersebut untuk tujuan kedokteran; bahan makanan, suplemen
makanan dan minuman untuk keperluan farmasi, mengandung trigliserida rantai medium dan memiliki efek menyehatkan;
bahan-bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam minuman dalam bentuk bubuk yang siap untuk diminum;
campuran minuman diet untuk digunakan sebagai pengganti makan untuk keperluan medis; campuran minuman nutrisi untuk
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digunakan sebagai pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman pengganti makanan untuk keperluan
medis; campuran minuman suplemen diet; campuran minuman suplemen diet bubuk rasa buah; campuran minuman
suplemen diet rasa buah; campuran minuman suplemen gizi bubuk untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen gizi
bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen makanan diet; campuran minuman suplemen makanan diet
untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen makanan diet, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman
suplemen nutrisi bubuk; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk keperluan
medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan;
herbal merokok untuk keperluan medis; herbal penggemuk badan; homeishu [minuman keras tonik obat yang mengandung
ekstrak ramuan]; infus herbal obat; kapsul tambahan herbal pria; krim herbal untuk keperluan medis; makanan dan minuman
bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai
rasa; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan dokter hewan; makanan dan minuman diet yang diadaptasi
untuk keperluan medis; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis atau kedokteran hewan;
makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet
untuk penggunaan medis; minuman diet unutk penggunaan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis;
minuman diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis;
minuman disesuaikan untuk keperluan medis; minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman energi tidak beralkohol
dengan protein dan/atau karbohidrat untuk tujuan medis dan kesehatan; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk
keperluan medis; minuman kesehatan menambah vitalitas badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan
untuk keperluan medis (antioksidan); minuman kesehatan yang mengandung ginseng; minuman medis dalam bentuk
suplemen diet untuk detoksifikasi hati; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi usus besar; minuman
mineral obat; minuman nutraceutical; minuman obat; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik; minuman obat dalam
sifat minuman keras tonik rasa; minuman pengganti elektrolit untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan untuk
keperluan medis; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein sebagai zat tambahan
untuk kesehatan dan kesejahteraan secara umum; minuman segar daun kelor (jamu); minuman suplemen diet; minuman
suplemen gizi; minuman suplemen gizi untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis;
minuman susu malt untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan diet; minuman tambahan makanan diet untuk
keperluan medis; minuman tambahan makanan diet, bukan untuk tujuan medis; minuman tambahan untuk keperluan diet;
minuman untuk bayi; minuman untuk detox (keperluan medis); minuman yang diperkaya dengan nutrisi untuk penggunaan
medis; minuman yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis;
minuman yang diresapi ganja untuk tujuan medis; obat dan salep herbal; obat herbal; obat luar berbahan baku herbal; obatobatan berbahan baku herbal; obat-obatan herbal; paket lumpur herbal untuk tujuan terapeutik; pengganti makanan dan
campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis; pil herbal untuk pengobatan diabetes; salep anti-gatal herbal untuk
hewan peliharaan; salep kulit sakit herbal untuk hewan peliharaan; sediaan herbal untuk keperluan medis; sediaan untuk
membuat minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan untuk membuat minuman obat; semprotan herbal
obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal; semprotan herbal untuk keperluan medis; serbuk herbal untuk
larutan detoksifikasi melalui perendaman kaki; serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; suplemen dan sediaan herbal;
suplemen diet herbal; suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen
gizi dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk,
bukan untuk tujuan medis; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal
campuran untuk keperluan medis; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen herbal dan makanan untuk
membantu produksi susu pada hewan menyusui; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen
makanan dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan di alam infus herbal campuran
untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen
makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen
makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet di alam infus herbal
campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul; suplemen makanan untuk
hewan peliharaan dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen minuman kolagen; suplemen nutrisi dalam sifat ramuan
herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk
membuat minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; tablet hisap pelega tenggorokan madu herbal; teh herbal untuk
tujuan pengobatan===
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:
===Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk penggunaan medis; Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang
mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein susu, atau konsentrat protein whey; Ekstra herbal untuk
tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Formula obat herbal; Hasil-hasil minuman pantangan untuk anak-
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anak dan orang-orang sakit; Jamu herbal; Jintan Hitam (Herbal); Krim obat herbal; Makanan dan Minuman untuk memelihara
dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut untuk keperluan medis; Makanan dan minuman berbahan dasar susu
untuk anak-anak; Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi; Makanan dan minuman untuk wanita hamil atau menyusui,
yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Minuman ber-PH tinggi; Minuman beras kencur (jamu); Minuman berbahan dasar
empon - empon (jamu); Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman bergizi untuk keperluan diet; Minuman
dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman diet; Minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan;
Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman jahe merah
yang mengandung obat; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan
tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman kocok pengganti makanan untuk keperluan medis;
Minuman kunyit asem (jamu); Minuman mengandung obat; Minuman non-alkohol yang mengandung suplemen bernutrisi;
Minuman obat; Minuman pelangsing; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman suplemen berbahan baku herbal;
Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen dari madu; Minuman suplemen dari madu
hutan dan lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan; Minuman suplemen herbal
tradisional tanpa pengawet; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman susu dengan campuran rempah untuk kesehatan; Minuman
untuk digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; Minuman untuk jabang bayi; Minuman untuk keperluan medis;
Minuman untuk keperluan pengobatan; Minuman untuk kesehatan; Minuman untuk penambah gairah wanita dan
mengencangkan vagina mengandung obat; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis); Minuman yang digunakan sebagai
suplemen diet; Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang
mengandung vitamin untuk kesehatan; Minyak jintan Hitam (Herbal); Obat herbal kapsulan (extrac ikan gabus); Obat herbal
rasa madu; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat
herbal; Obat herbal yang mengandung madu; Protein untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk dikonsumsi manusia
yang dapat mengandung mineral, vitamin, dan bahan-bahan herbal; Ramuan herbal tradisional; Sediaan Herbal untuk
mengatasi permasalahan pada pernafasan; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral
dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam
makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen herbal organik dan non-organik; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat
Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak
kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk
keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan,
sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu,
vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak
ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; Teh herbal
untuk tujuan pengobatan; Vitamin-vitamin, sediaan-sediaan mineral, sediaan-sediaan tambahan yang mengandung gizi dalam
bentuk batang-batang dan campuran-campuran minuman dalam bentuk bubuk dan minuman-minuman yang mengandung gizi
yang berkaitan dengan olahraga, ialah minuman-minuman bar protein tinggi dan yang mengandung karbohidrat tinggi yang
dimasukkan dalam kaleng dan botol, seluruh barang-barang tersebut untuk tujuan kedokteran; bahan makanan, suplemen
makanan dan minuman untuk keperluan farmasi, mengandung trigliserida rantai medium dan memiliki efek menyehatkan;
bahan-bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam minuman dalam bentuk bubuk yang siap untuk diminum;
campuran minuman diet untuk digunakan sebagai pengganti makan untuk keperluan medis; campuran minuman nutrisi untuk
digunakan sebagai pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman pengganti makanan untuk keperluan
medis; campuran minuman suplemen diet; campuran minuman suplemen diet bubuk rasa buah; campuran minuman
suplemen diet rasa buah; campuran minuman suplemen gizi bubuk untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen gizi
bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen makanan diet; campuran minuman suplemen makanan diet
untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen makanan diet, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman
suplemen nutrisi bubuk; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk keperluan
medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan;
herbal merokok untuk keperluan medis; herbal penggemuk badan; homeishu [minuman keras tonik obat yang mengandung
ekstrak ramuan]; infus herbal obat; kapsul tambahan herbal pria; krim herbal untuk keperluan medis; makanan dan minuman
bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai
rasa; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan dokter hewan; makanan dan minuman diet yang diadaptasi
untuk keperluan medis; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis atau kedokteran hewan;
makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet
untuk penggunaan medis; minuman diet unutk penggunaan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis;
minuman diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis;
minuman disesuaikan untuk keperluan medis; minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman energi tidak beralkohol
dengan protein dan/atau karbohidrat untuk tujuan medis dan kesehatan; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk
keperluan medis; minuman kesehatan menambah vitalitas badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan
untuk keperluan medis (antioksidan); minuman kesehatan yang mengandung ginseng; minuman medis dalam bentuk
suplemen diet untuk detoksifikasi hati; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi usus besar; minuman
mineral obat; minuman nutraceutical; minuman obat; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik; minuman obat dalam
sifat minuman keras tonik rasa; minuman pengganti elektrolit untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan untuk
keperluan medis; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein sebagai zat tambahan
untuk kesehatan dan kesejahteraan secara umum; minuman segar daun kelor (jamu); minuman suplemen diet; minuman
suplemen gizi; minuman suplemen gizi untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis;
minuman susu malt untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan diet; minuman tambahan makanan diet untuk
keperluan medis; minuman tambahan makanan diet, bukan untuk tujuan medis; minuman tambahan untuk keperluan diet;
minuman untuk bayi; minuman untuk detox (keperluan medis); minuman yang diperkaya dengan nutrisi untuk penggunaan
medis; minuman yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis;
minuman yang diresapi ganja untuk tujuan medis; obat dan salep herbal; obat herbal; obat luar berbahan baku herbal; obatobatan berbahan baku herbal; obat-obatan herbal; paket lumpur herbal untuk tujuan terapeutik; pengganti makanan dan
campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis; pil herbal untuk pengobatan diabetes; salep anti-gatal herbal untuk
hewan peliharaan; salep kulit sakit herbal untuk hewan peliharaan; sediaan herbal untuk keperluan medis; sediaan untuk
membuat minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan untuk membuat minuman obat; semprotan herbal
obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal; semprotan herbal untuk keperluan medis; serbuk herbal untuk
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larutan detoksifikasi melalui perendaman kaki; serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; suplemen dan sediaan herbal;
suplemen diet herbal; suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen
gizi dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk,
bukan untuk tujuan medis; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal
campuran untuk keperluan medis; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen herbal dan makanan untuk
membantu produksi susu pada hewan menyusui; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen
makanan dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan di alam infus herbal campuran
untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen
makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen
makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet di alam infus herbal
campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul; suplemen makanan untuk
hewan peliharaan dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen minuman kolagen; suplemen nutrisi dalam sifat ramuan
herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk
membuat minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; tablet hisap pelega tenggorokan madu herbal; teh herbal untuk
tujuan pengobatan===
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Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih
: 35
: ===Administrasi online dan pengawasan diskon, penawaran khusus dan skema voucher hadiah; Administrasi urusan bisnis
waralaba; Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba; Iklan dan promosi kosmetik; Iklan online melalui jaringan komunikasi
komputer; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara online pada suatu jaringan
komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Impor, ekspor, promosi penjualan untuk pihak ketiga dan
komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai
untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik; Jasa -penyediaan, -penjualan, impor, -ekspor barang / mesin industri; Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa advis dan
konsultasi terkait manajemen, operasi dan waralaba hotel; Jasa advis, konsultasi, informasi dan bantuan teknis sehubungan
dengan jasa penjualan eceran dan grosir, jasa penyebaran, jasa administrasi bisnis dan akun; Jasa agen penjualan suku
cadang dan aksesoris sepeda motor; Jasa agen penjualan tiket; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen penjualan,
yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa
eceran atau grosir untuk Tutup toilet tekstil, tutup wadah kertas toilet yang terbuat dari tekstil; Jasa eceran atau grosiran untuk
barang-barang tekstil tenun untuk penggunaan pribadi, handuk mandi, handuk pantai, handuk untuk mencuci muka, dan
handuk badan; Jasa eceran atau grosiran untuk kosmetik, sampo rambut, kondisioner rambut, bilas rambut, perawatan
rambut, pomade rambut, lilin rambut, minyak rambut, semprotan rambut, mist rambut yang memiliki efek aromatisasi atau efek
wewangian dalam bentum semprotan, losion wajah kosmetik, losion badan, krim badan, krim wajah, minyak kelonyo,
deodoran badan, krim tangan, parfum cair, dan parfum dalam bentuk padat; Jasa eceran atau grosiran untuk pakaian, kaos,
celana pendek, wetsuit untuk berselancar; Jasa eceran atau grosiran untuk parfum dan bahan-bahan aroma, dupa, sediaansediaan wewangian, buluh penyebar pengharum udara, sediaan-sediaan pengharum ruangan, pasta wangi untuk keperluan
kosmetik, sachet wewangian, wewangian untuk mobil, dan sediaan-sediaan pengharum udara; Jasa eceran atau grosiran
untuk pelembut kain untuk penggunaan binatu; Jasa eceran atau grosiran untuk peralatan olahraga untuk berselancar, papan
selancar, tas yang didesain khusus untuk papan selancar, dan tali papan selancar; Jasa eceran atau grosiran untuk sabun dan
deterjen, dan sabun badan; Jasa eceran atau grosiran untuk tas, tas tote, tas jinjing, ransel, tas pundak, tas pinggang, pouch
dan tas pinggang; Jasa eceran dan grosir yang diberikan dalam kaitannya dengan pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas,
aksesoris mode, barang olahraga; Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi,
sediaan-sediaan kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi
dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-sediaan perawakan kesehatan
untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik, pisau cukur, sikat gigi, sikat gigi
elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat porselin, kristal
dan tembikar, alat makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan/atau visual dan perangkat periferal,
kalkulator, komputer, peranti lunak komputer, peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan
data, peralatan untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, pita video, pita
kaset, cakram perekam, pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik, kertas, karton dan
barang-barang terbuat dari kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk
menulis, kartu bermain, barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung,
tongkat untuk berjalan, kantong dan tas yang tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup
kepala dan alas kaki, mainan dan alat bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman, makanan yang
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diawetkan, makanan ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa grosir di bidang kosmetik;
Jasa informasi iklan dan komersial; jasa iklan dan promosi; produksi materi iklan dan komersial; penjualan eceran (retail)
program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran (retail) dokumen elektronik,
direkam; penjualan eceran (retail) program komputer, direkam; penjualan eceran (retail) rekaman-rekaman video digital yang
dapat diunduh; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel; penjualan eceran
(retail) file gambar yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail) publikasi elektronik, yang dapat diunduh; penjualan eceran
(retail) program komputer multimedia interaktif; penjualan eceran (retail) perangkat lunak komputer untuk mengatur dan
melihat gambar dan foto digital; jasa pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang lain; jasa iklan dan pemasaran secara
on-line; penjualan eceran (retail) perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran (retail) program dan perangkat lunak
komputer.; Jasa informasi yang berkaitan dengan diskon, kupon, potongan harga, voucher sambungan ke situs web retail milik
pihak lain dan penawaran khusus untuk barang dan jasa milik orang lain; Jasa jual beli kamera dan aksesoris fotografi/
videografi bekas.; Jasa konsultasi bisnis dalam bidang operasional distributor, orang ke orang, grosir dan layanan penjualan
eceran untuk nutrisi dan suplemen diet, kosmetik, minuman, dan sari buah.; Jasa layanan agen penjualan pengontrol pasokan
energi listrik; Jasa layanan agen penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan agen penjualan
perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan agen penjualan untuk perangkat kontrol listrik
untuk pengelolaan energi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
mesin-mesin dan instrumen-instrumen pneumatik atau hidrolik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan
peralatan komunikasi informasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas);
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan
untuk mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk peralatan dan instrumen audio dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio,
perekam kaset video, atau penerima audio-video; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan
pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan
pengolahan makanan dan minuman; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa
layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal
Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan
dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA
untuk diagnosis in vitro di bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik),
mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat keperawatan, benang jahitan operasi
untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alatalat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk keperluan
medis, alat pacu jantung; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu,
bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk DNA,
peralatan analisis DNA untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk menganalisa darah, alatalat pengukur gula darah; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu,
peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat radioterapi, peralatan sinarX (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk keperluan medis, alat pendeteksi
dengan sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon
bergerak (telepon genggam), mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring
otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat
pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik,
perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan medis, bantalan
pemanas elektrik untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis; Jasa
layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi
pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa
layanan pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan peralatan untuk
mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
pengelolaan energi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa
layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa layanan toko grosir menyediakan perangkat kontrol
listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan peralatan untuk mengukur konsumsi energi
listrik; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik; Jasa
manajemen waralaba; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan
eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah di
bidang perlengkapan rumah tangga, peralatan dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah dapur, alat tangan dan
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implemen untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan, mainan, kosmetik, dan
perawatan pribadi, produk-produk untuk badan dan kecantikan; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari
pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan
mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan melalui komunikasi telepon; Jasa
pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari toko serba
ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan eceran, hotel, outlet makanan dan minuman, katalog barang dagangan melalui
pemesanan surat atau melalui komunikasi telepon, atau situs barang dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa
pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis kacamata, kacamata hitam, lensa kontak,
lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan
pelengkap kacamata dan barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog
pemesanan barang melalui pos atau remote control media elektronik dan melalui jaringan komunikasi global atau program
teleshopping; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi dari
padanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari toko retail, toko
grosir, melalui mesin penjual otomatis, dengan pemesanan surat atau melalui media telekomunikasi, dari situs web barang
dagangan umum dalam jaringan komunikasi global dan melalui jaringan belanja televisi; Jasa pengadaan kerjasama, untuk
keuntungan pihak lain, yaitu jasa penawaran yang berkaitan dalam bidang medis dan perawatan kesehatan, memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut melalui website; Jasa penjualan; Jasa
penjualan alat - alat berkemah; Jasa penjualan alat cetak (printer); Jasa penjualan alat kendali jarak jauh; Jasa penjualan alat
musik; Jasa penjualan alat pemindai (scan); Jasa penjualan asesoris telepon seluler; Jasa penjualan ayam potong, telur ayam,
dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan barang pertambangan, yaitu batu,
pasir, tanah, tanah liat, batu hias, batu bangunan, batu kapur atau batu gamping, kerikil; Jasa penjualan barang secara retail,
grosir dan eceran; Jasa penjualan barang – barang untuk dekorasi rumah.; Jasa penjualan batu alam, marmer, kaca, batu
alam, lampu, guci, keramik, pegangan pintu, panel kayu, bingkai, kertas pelapis dinding; Jasa penjualan biota-biota laut yang
hidup; Jasa penjualan drone dan drone kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan
eceran dan grosir; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat
kesehatan secara online; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan
eceran dan grosir untuk pemanas air, peralatan dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran
kartu pra-bayar pihak ketiga untuk pembelian konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan permainan video
yang dapat diunduh; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan ikan hias; Jasa penjualan kain; Jasa penjualan
kamera; Jasa penjualan kopi dan biji kopi; Jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang; Jasa penjualan makanan
secara daring; Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa penjualan merchandising produk dalam bidang nutrisi dan
sumplemen diet, minuman dan sari buah; Jasa penjualan minuman bubble; Jasa penjualan minuman dengan pearl; Jasa
penjualan minuman dengan topping Boba; Jasa penjualan minuman jelly; Jasa penjualan minuman kopi; Jasa penjualan oleholeh haji dan umroh; Jasa penjualan online untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa
penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda listrik; Jasa penjualan pancake dan waffle; Jasa penjualan
pancake dan waffle secara online; Jasa penjualan parfum dan wewangian; Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan
perlengkapan berkemah; Jasa penjualan perlengkapan mendaki gunung; Jasa penjualan produk melalui perkumpulanperkumpulan.; Jasa penjualan produk pipa dari logam; Jasa penjualan produk pipa secara onLine; Jasa penjualan pulsa
telepon dan kartu perdana baik secara langsung maupun secara onLine; Jasa penjualan retail bubuk coklat, kopi dan teh;
Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk perlengkapan sepeda; Jasa
penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik; Jasa penjualan sawit / hasil bumi baik secara langsung ataupun secara online;
Jasa penjualan sistem pengeras suara (sound system); Jasa penjualan suku cadang alat - alat musik; Jasa penjualan telepon
selular baik secara online atau secara langsung; Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara
sambung-langsung (online); Jasa perantara komersial dalam bidang peralatan komunikasi yang portabel, yaitu, handset,
walkie-talkie, telepon-telepon satelit dan asisten digital pribadi (PDA), telepon-telepon bergerak; Jasa perantara komersial
untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan
elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian secara
elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga
listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa
periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui media
sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral;
Jasa pialang penjualan barang; Jasa promosi penjualan untuk orang lain; Jasa retail dan jasa retail online terkait dengan
produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektronik, perangkat rokok elektronik, perangkat elektronik dan bagian-bagiannya
untuk memanaskan rokok atau tembakau, alat penguap oral, alat penguap untuk rokok elektronik dan peralatan rokok, kotakkotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang, pengisi daya dan pusat pengisian daya (charging docks) untuk barang-barang
tersebut di atas, alat pemadam untuk rokok yang dipanaskan dan batang tembakau yang dipanaskan, bagian-bagian dan
perangkat yang disebutkan di atas, larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik, pengganti tembakau, bukan
untuk keperluan medis, barang-barang perokok, kotak pelindung, penutup dekoratif dan kotak untuk membawa rokok
elektronik dan perangkat rokok elektronik, peralatan kebersihan, perlengkapan rumah tangga; Jasa retail yang disediakan oleh
toko bebas bea; Jasa ritel dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan
bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian,
perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk
melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai,

Halaman 167 dari 1262

pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas,
dompet wanita, koper dan aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas,
dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya;
Jasa ritel yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Jasa sales dan promosi untuk pihak ketiga atas perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik; Jasa stand
penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online menampilkan berbagai macam
barang konsumen; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko eceran secara online untuk sediaan farmasi,
kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (ecigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau,
pengganti tembakau (bukan untuk keperluan medis), barang-barang keperluan perokok, korek api untuk perokok, alat
penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik, produk
tembakau untuk keperluan dipanaskan, perangkat dan bagian-bagian perangkat untuk memanaskan tembakau dan pengganti
tembakau untuk keperluan dihirup, tembakau sirih dengan tembakau, tembakau untuk dihirup dengan tembakau, tembakau
sirih tanpa tembakau, tembakau untuk dihirup tanpa tembakau, kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk
penggunaan medis); Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan
untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk
rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Jasa toko grosir untuk engsel
pintu dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat non-logam; Jasa toko grosir
yang menampikan peralatan dan instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang
menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa
toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang menampilkan bidet;
Jasa toko grosir yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Jasa toko grosir yang menampilkan pemurni
air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris
pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko online sepatu bekas; Jasa
toko pakaian eceran; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang
menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan
dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing;
Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi
elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu,
tutup kepala, alat dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan instrumen medis
untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko ritel yang
menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat wajah estetika
untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan bidet; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara,
bukan bagian dari mesin; Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang
menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris olahraga; Jasa toko ritel, baik secara
konvensional maupun secara online; Jasa toko sepatu bekas; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis
dalam pendirian dan pengoperasian restoran yang menyajikan ayam; Jasa-jasa penjualan retail jam tangan dan instrumen
horologis; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Jasa-jasa toko penjualan eceran
dibidang perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Layanan agen ekspor-impor di bidang
kosmetik; Layanan agen ekspor-impor pakaian; Layanan agen menjawab telepon; Layanan agen penjualan yang
menampilkan gantungan baju; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan agen penjualan yang menampilkan pakaian; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan
agen penjualan yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu kosmetik yang
sudah dibasahi; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian,
aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat
kesehatan; Layanan grosir yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Layanan grosir yang
menampilkan gantungan baju; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon,
potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain;
Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
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jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan penjualan kosmetik, persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan perawatan gigi dan mulut, sabun dan
deterjen secara eceran atau grosir; Layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel online yang
menampilkan perangkat lunak permainan komputer, permainan, pakaian; Layanan ritel atau grosir yang berhubungan dengan
ponsel dan aksesoris ponsel; Layanan ritel dan grosir untuk bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata
pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar
matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita dan pengikat pendukung, termasuk layanan ritel dan grosir online yang
menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata,
kacamata pelindung dari sinar matahari; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang
berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang
berkaitan dengan topi; Layanan toko grosir menampilkan sepatu; Layanan toko grosir menampilkan sepatu anak-anak;
Layanan toko grosir menampilkan sepatu kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko grosir
yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan
toko grosir yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko grosir yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan
toko grosir yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan toko grosir yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah
dibasahi; Layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria dan wanitaretail; Layanan toko ritel menampilkan sepatu;
Layanan toko ritel menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko ritel menampilkan sepatu kulit; Layanan toko ritel online
yang menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online
yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online
yang menampilkan topi; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan
perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang
menampilkan gantungan baju; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan
kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan
shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan
dompet; Layanan toko ritel yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko ritel yang menampilkan tempat dan
kotak sabun; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Manajemen bisnis dan layanan
administrasi bisnis yang berkaitan dengan bidang pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang;
Memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi,
teh dan coklat; Memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan pakaian dan aksesori terkait; Mempromosikan
barang dan jasa orang lain dengan memungkinkan pengguna untuk, mengakses kupon online, rabat, diskon, voucher dan
penawaran khusus melalui website, kupon scan, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus dari bahan hasil cetakan, dan
sticker pada ponsel; Mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan ritel pusat perbelanjaan
komprehensif online, grosir, dan layanan ritel online kuku buatan, stiker nail art, tips kuku, kertas transfer untuk nail art, cat
kuku [kosmetik], sediaan penguatan kuku, kondisioner kuku, cat kuku, enamel kuku, penghilang enamel kuku, gel kuku,
sediaan untuk menghilangkan kuku gel, lapisan atas cat kuku, krim kuku untuk penggunaan kosmetik, glitter kuku, cat kuku
dan penghapus cat kuku, sediaan perawatan kuku kosmetik, perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata buatan,
sediaan buffing kuku, kikir kuku dan warna kuku; Mengimpor dan mengekspor pakaian, alas kaki dan hiasan kepala;
Menyediakan konsultasi pemasaran di bidang media sosial; Organisasi peragaan busana untuk keperluan promosi dan
periklanan; Pameran peragaan busana untuk keperluan komersial; Pengaturan distribusi literatur iklan sebagai respons
terhadap permintaan telepon; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris
barang-barang electrical atau listrik dan barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail
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maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun
grosir untuk produk aksesoris gadget atau teknologi; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir
untuk produk aksesoris peralatan dan perlengkapan selam; Penjualan eceran dan grosir untuk tas dan dompet; Penjualan
eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan
jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di
bidang berikut ini: alat berkebun, yaitu alat yang dioperasikan dengan tangan untuk berkebun, alat penyiraman dari besi dan
penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak peralatan, kunci linggis, palu, obeng, baut dan kunci, barang untuk perawatan anak,
yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta bayi, timbangan bayi, bak mandi, barang kuas, barang dan peralatan senam,
permainan dan mainan, barang-barang pers, yaitu barang cetakan dan buku, musik, yaitu alat musik, alat tulis, telekomunikasi,
telepon (termasuk telepon seluler), barang audio-visual dan multimedia, yaitu televisi (display kristal cair (LCD), plasma,
tabung sinar katoda), pemutar / perekam, speaker, netbook, kamera digital, bingkai foto digital, camcorder digital, cakram
kompak dan CD-ROM, cakram video digital (cakram serbaguna digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD (HD-DVD),
cakram penyimpanan optik, pemutar dan pembaca portabel (stereo pribadi), radio mobil, konverter, penyandi, perekam,
penulis, papan tombol, permainan digital, playstation, telepon seluler, telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi, turntable,
amplifier, pemutar dan pembaca, tuner, speaker, sistem bioskop rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar plasma,
proyektor video, perangkat lunak komputer, film, sistem penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu komputer dan
periferal komputer, unit pemrosesan pusat (CPU), monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard disk, kunci USB,
kartu memori, floppy disk, bahan makanan pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan, budidaya tanaman,
tembakau dan barang dan perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas, karton, kulit dan imitasi
kulit, kain atau tekstil, bulu, serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang, seluloid dan pengganti
semua bahan ini, atau dari plastik, tiruan atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan pada suatu kabupaten,
kota kecil, kota, wilayah atau negara (tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan pelanggan untuk melihat dan
membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan
melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa
pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: dekorasi interior dan
eksterior, yaitu linen rumah tangga, tirai bersih, gorden dari tekstil atau plastik, tirai dari tekstil, hiasan dinding dari tekstil, kain
non-anyaman (tekstil), penutup pelindung untuk furnitur, bantal (kecuali bantal untuk keperluan medis dan pemanasan),
sarung bantal, penutup furnitur dari tekstil, penutup tempat tidur, penutup meja, batang dan cincin gorden, kait tirai, rol, pita
gorden, gantungan untuk gorden, tirai dari logam, potongan ujung dan kurung untuk batang tirai bukan dari logam, gagang
pintu bukan dari logam dan kenop untuk furnitur bukan dari logam, renda dan bordir, pita, kawat untuk gorden, penahan
gorden tidak untuk tekstil, penutup lantai dan dinding, karpet dan permadani, bingkai foto, foto, stiker, cermin, karya seni dari
logam mulia, kayu, plester atau plastik, ponsel (benda dekoratif), kotak, kotak dari kayu atau plastik, lilin, tempat lilin, tembikar,
vas, pot, penutup untuk pot, patung dan patung dari logam mulia, porselen, terra-cotta atau kaca, air mancur, bunga kering
untuk dekorasi, lampu, penutup lampu, penahan tudung lampu, cat dan pernis, pewarna, pernis, pelapis permukaan, teras,
tembikar, pot, bak (untuk tanaman), penutup untuk pot (bukan dari kertas), kotak jendela, mangkuk hias, bak, patung dan
patung batu, beton atau terra-cotta, air mancur dan kolam, dukungan tanaman, teralis, busur, layar (furnitur), penahan vas,
pouffes, tiang untuk menaruh mantel, tempat payung, rak majalah, furnitur taman, tempat bunga (furnitur), payung, pandepo,
kotak peti untuk keperluan penyimpanan, penghias ponsel, perabot, yaitu furnitur, cermin, bingkai foto dan tempat duduk,
pengharum ruangan, pengharum dan pembersih, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa
tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos
termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak
lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia
dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de
toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam
untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu
tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut,
sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk
menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian lakilaki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet
saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas
bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik,
memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan
pakaian,; Penjualan ritel dan grosir sampo sepatu; Penjualan ritel dan grosir sampo sepatu (online); Penjualan ritel dan
penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat
dari kulit, pakaian, alas kaki, penutup kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu
yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris
untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, pakaian
yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan
penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penjualan ritel wewangian, kosmetik, barang
yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasikulit, tas, kacamata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, perhiasan,
instrumen arloji dan kronometrik, jual beli ritel online yang menawarkan wewangian, barang yang terbuat dari bahan kulit atau
bahan imitasi kulit, tas, kacarnata dan kacarnata pelindung dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik,
jasa perna saran dan promosional, terutama melalui media elektronik, publikasi untuk tulisan pUblisitas, pengumpulan
pcndapat, studi pasar.; Penyajian barang pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
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shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyajian barang-barang pada media komunikasi untuk keperluan retail, yaitu, jasa
toko retail dan jasa pesanan melalui pos dalam bidang musik dan hiburan musikal; Penyediaan informasi terkait dengan
semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Penyediaan jasa ritel dengan cara pemasaran langsung
sehubungan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan
untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan jasa ritel melalui suatu saluran televisi yang
berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk
perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon
genggam atau perangkat telekomunikasi lainnya yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam
tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk
perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan headwear melalui telepon, faksimili, situs web
online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik lainnya; Perdagangan besar kosmetik; Perdagangan retail kamera, video
kamera, lensa, asesori fotografi/videografi.; Periklanan melalui jaringan telepon seluler; Program insentif kartu loyalitas untuk
mempromosikan jasa toko ritel yang menampilkan pakaian dan aksesoris fesyen dan sejenisnya; Pusat perbelanjaan
komprehensif melalui internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries), sediaan
pemeliharaan gigi (dentifrices), sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas
kaki dan penutup kepala, tas dan dompet kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat
pengajaran, bahan pengajaran, sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur
peralatan makan, mebel/furnitur, peralatan pendingin listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi;
Retail store services featuring shoes; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko bebas pajak
untuk kosmetik dan obat-obatan; Toko eceran dan grosir yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Toko eceran yang menjual
perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko helm dan aksesoris helm; Toko komputer dan aksesoris; Toko pakaian ritel;
Toko ritel, katalog pesanan melalui pos, dan layanan toko ritel yang ditawarkan melalui Internet di bidang alas kaki, pakaian,
barang-barang-barang kecil terbuat dari kulit, tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang, tas tangan,
kacamata hitam, dan aksesoris terkait di atas; Toko sepatu; Toko sparepart dan aksesoris kendaraan; Toko tekstil dan
pakaian; Toko yang menjual antara lain: baterai telepon seluler, -baterai isi ulang, -pengisi daya baterai untuk gawai dan
telepon selular baik secara onLine maupun langsung; Toko yang menjual kaca, kaca mata (optik), bingkai kacamata, rangka
kaca mata, kaca mata pelindung matahari, tempat-tempat kaca mata, lensa kontak, wadah-wadah untuk lensa kontak, tali
kaca mata, kaca mata anti silau, tas, tas ransel, tas selempang, dompet, koper, kulit, kulit Imitasi, payung, tongkat, kantong
untuk pendaki gunung, jam, tali jam tangan , rantai jam tangan, kotak jam tangan, perhiasan, gelang, kalung, cincin,
bros(perhiasan), logam mulia, baju, celana, t-shirt, sepatu, sandal, sepatu sandal, ikat pinggang, topi, jaket, sarung tangan
(pakaian), tenda-tenda, tali-tali, tambang, tempat tidur gantung, jala-jala, terpal plastik, karung plastik, jaring-jaring, kerai diluar
ruangan; Toko yang menjual kosmetik; Toko yang menjual pakaian; Waralaba restoran, yaitu, penawaran bantuan manajemen
bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; administrasi franchise (waralaba); administrasi komersial untuk lisensi
barang dan jasa bagi orang lain, untuk program diskon yang memungkinkan peserta mendapatkan diskon barang dan jasa
melalui penggunaan kartu anggota diskon, kompetisi untuk keperluan periklanan, program loyalitas konsumen, skema insentif
dan loyalitas pelanggan, program loyalitas menyangkut diskon atau insentif, program imbalan loyalitas, skema keanggotaan,
skema insentif penjualan dan promosi, program insentif promosi penjualan, urusan bisnis waralaba, urusan bisnis toko ritel;
administrasi program pemberian insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain; administrasi urusan
bisnis waralaba; agen perusahaan lokal dan asing untuk memberikan penawaran untuk berbagai produk, yaitu, penetapan
harga barang atau jasa; analisis kecenderungan busana dan pasar untuk memberikan saran dan konsultasi kepada pemilik
merek ritel; bantuan bisnis terkait dengan pendirian waralaba; bantuan dalam manajemen bisnis komersial waralaba; bantuan
manajemen bisnis di bidang waralaba; beriklan melalui jaringan telepon seluler; iklan online; iklan online di jaringan komputer;
iklan online pada jaringan komputer; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui internet; iklan
secara online jasa pengaturan pengantaran orang-orang yang mengadakan perjalanan snorkeling dan diving; iklan secara
online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; jasa agen penjualan untuk alas kaki; jasa agen penjualan yang
menampilkan bagian dan aksesoris untuk mobil; jasa analisa penjualan; jasa distribusi di bidang bahan kimia, pestisida,
aplikator kimia dan pestisida dan pakaian pelindung dan masker pelindung untuk digunakan selama penggunaan atau aplikasi
bahan kimia; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa distributor grosir untuk pakaian; jasa eceran atau grosiran terkait
dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil
pada situs web internet; jasa grosir untuk kain; jasa grosir untuk pakaian; jasa grosir yang berkaitan dengan aksesoris mobil;
jasa grosir yang berkaitan dengan kain; jasa informasi penjualan, bisnis dan promosi; jasa jasa katalog toko eceran; jasa
katalog pemesanan melalui pos dalam kaitannya dengan kosmetik; jasa kliping berita iklan secara daring (online) melalui
jaringan komputer; jasa layanan retail yang berkaitan dengan bahan-bahan makanan; jasa layanan retail yang terkait dengan
penyiapan pembuatan minuman; jasa manajemen penjualan di internet; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online;
jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penjualan aksesoris telepon selular; jasa penjualan
alat teknik; jasa penjualan alat-alat kedokteran; jasa penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa penjualan daging
beku; jasa penjualan dan publisitas; jasa penjualan grosir produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa
penjualan hasil laut; jasa penjualan hasil laut (beku); jasa penjualan ikan; jasa penjualan makanan berbahan dasar ikan; jasa
penjualan makanan atau minuman yang dioperasikan dengan memasukkan koin untuk mengeluarkan minuman atau makanan
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yang dipilih; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang baik secara langsung
maupun online; jasa penjualan makanan dan minuman yang dipesan melalui mesin; jasa penjualan makanan olahan hasil laut;
jasa penjualan melalui sistem berbasis web dan portal online di bidang perdagangan konsumen dan bisnis (consumer-tobusiness); bagi konsumen untuk masuk, mengatur dan mengubah profil pembayaran dan pengiriman serta bagi penjual untuk
masuk, mengatur dan mengubah daftar produknya; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa
penjualan minuman teh bubble atau teh pearl; jasa penjualan obat-obatan; jasa penjualan perabot rumah tangga; jasa
penjualan produk dibidang nutrisi dan suplemen diet, minuman dan sari buah; jasa penjualan produk baja ringan; jasa
penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan ritel produk garam kemasan secara online
maupun offline; jasa penjualan ritel, grosir dan online termasuk berhubungan dengan buku dan publikasi lainnya jasa
informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa penjualan secara
online; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan farmasi; jasa penjualan wisata dalam air diving dan snorkeling secara
online; jasa penjualan: atap baja ringan ,galvalum, reng, hollow, atap Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium,
kanal c; jasa perantara komersial untuk kosmetik; jasa periklanan media sosial; jasa periklanan, yaitu, penargetan dan
optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan headwear; jasa
pesanan pos dan jasa toko ritel online yang menjual kopi, teh, minuman berbahan dasar kopi, minuman berbahan dasar teh,
minuman berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh listrik dan mesin espresso listrik, pemadat kopi dan teh, panci dan
penyaring, tempat minuman, dan kaos; jasa promosi penjualan; jasa promosi penjualan atas barang-barang dan jasa-jasa
melalui sponsor untuk olahraga, musik dan hiburan; jasa promosi yaitu distribusi voucer hadiah untuk keperluan promosi dan
komersial, cek hadiah, cap dan kupon diskon melalui telepon seluler, perlengkapan seluler lainnya dan melalui internet; jasa
retail pemesanan melalui pos yang terkait dengan kosmetik; jasa retail secara online untuk produk konsumen; jasa retail
sehubungan dengan penjualan bahan plastik untuk pengemasan, jenis mesin pencetak, blok pencetakan, pengering tinta,
buklet, buku, kalender, kartu, tempat dokumen, alas gambar, pena gambar, perangkat gambar, amplop, selebaran, folder,
kartu ucapan, majalah, surat kabar, pamflet, pensil, pulpen, terbitan berkala, kartu pos, poster, barang cetakan, cetakan
publikasi, buku kliping, alat tulis kantor, bahan pengajaran (kecuali peralatan); jasa retail sehubungan dengan penjualan
daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan
dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu dan produk susu, minyak dan lemak untuk makanan, kopi, teh, kakao dan kopi
buatan, beras, tapioka dan sagu, tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, es, gula, madu, sirup,
ragi, bubuk pengembang, garam, mustar, cuka, saus (bumbu), rempah-rempah, es; jasa retail sehubungan dengan penjualan
furnitur, cermin, bingkai gambar kayu, gabus, alang-alang, rotan, anyaman, tanduk, tulang, gading, tulang insang ikan paus,
cangkang, amber, kerang mutiara, meerschaum; jasa retail sehubungan dengan penjualan kertas, karton, barang cetakan,
bahan penjilidan buku, foto, alat tulis kantor, perekat untuk alat tulis kantor atau keperluan rumah tangga, bahan seniman,
kuas lukis, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali furnitur), bahan instruksional dan pengajaran (kecuali peralatan); jasa
retail sehubungan dengan penjualan kosmetik; jasa retail sehubungan dengan penjualan kuas, kotak wadah sisir, sisir, alatalat kosmetik, alat penghilang bau untuk penggunaan pribadi, kuas alis mata, rambut untuk kuas, perlengkapan penghapus
tata rias, kuas kuku; jasa retail sehubungan dengan penjualan kulit dan kulit imitasi, kulit halus, kulit binatang, koper, dan tas
perjalanan, payung dan payung penahan matahari, tongkat jalan, cambuk, tali kekang dan pelana kuda, backpack (sejenis
ransel), tas pantai, kotak kulit atau papan kulit, tas kantor, tongkat, kotak wadah kulit atau papan kulit, tali pengikat hewan;
jasa retail sehubungan dengan penjualan malt, bir, air mineral dan air soda, minuman lain yang tidak beralkohol, minuman
buah dan jus buah, sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; jasa retail sehubungan dengan penjualan mekanisme
untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin, mesin kasir, mesin hitung, peralatan pemprosesan data, komputer, perangkat
lunak komputer, alat pemadam kebakaran, kacamata hitam, kacamata, logam mulia dan logam campurannya, perhiasan, batu
mulia, instrumen horologis dan kronometrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan minuman ringan, minuman energi,
anggur, es teh, aperitif (minuman beralkohol perangsang nafsu makan), minuman berkarbonasi, ekstrak buah, ale jahe, grape
must, must, minuman buah yang terbuat dari konsentrat, minuman anggur manis, air malt, air seltzer, air soda, air tonik, jus
sayuran, esens yang digunakan dalam sediaan minuman keras, air barli, fruit squash, sarsaparilla, minuman beralkohol
(kecuali bir); jasa retail sehubungan dengan penjualan padi-padian dan pertanian, produk hortikultura dan kehutanan, hewan
hidup, buah dan sayuran segar, biji-bijian, tanaman dan bunga alami, bahan makanan untuk hewan; jasa retail sehubungan
dengan penjualan pakaian luar, celana terusan, mantel panjang, celana, parka, petikot, pinafor, ponco (baju selimut), pulover,
piyama, sandal, sari, sarung, selendang, syal, kemeja, sepatu, kemeja lengan pendek, shoulder wrap (bungkus bahu), topi
mandi, singlet, rok, masker tidur, sandal selop, blus lindung (smok), kaus kaki, jersi olahraga, sepatu olahraga, stoking, jaket
yang diisi, jas, pelindung matahari, bretel, baju hangat, baju renang, kaus oblong, topi tinggi, celana panjang, turban, pakaian
dalam, celana kolor, celana dalam; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian rajut, kaus kaki penghangat, legging,
legging, kostum topeng, sarung tangan musim dingin, ikat pinggang uang, sarung tangan bulu, dasi; jasa retail sehubungan
dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, apron, celana bayi, bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar
mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret, korset, sepatu bot, bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun,
dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan dengan listrik, sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan,
topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi, gaun jumper (baju hangat), baju sweater; jasa retail sehubungan
dengan penjualan pembakar parfum, semprotan parfum, alat penguap parfum, bedak padat, paf bedak, tegakan kuas cukur,
kuas cukur, kotak sabun, dispenser sabun, tempat sabun, mangkuk sup, tempat spons, tegakan untuk kuas cukur, sikat gigi,
sikat gigi elektrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, sisir dan spons,
kuas (kecuali kuas lukis), bahan pembuatan kuas, barang-barang untuk keperluan pembersihan, wol baja, kaca yang belum
dikerjakan atau dikerjakan sebagian (kecuali kaca yang digunakan dalam gedung), barang pecah belah, porselen dan barangbarang tembikar, cermin, spons abrasif untuk menggosok kulit, dispenser aerosol, tidak untuk keperluan medis; jasa retail
sehubungan dengan penjualan perangkat manikur, perangkat manikur elektrik, penghalus kuku elektrik atau non-elektrik,
gunting kuku elektrik atau non-elektrik, kikir kuku, kikir kuku elektrik, perangkat pedikur; jasa retail sehubungan dengan
penjualan perkakas dan alat tangan (yang dioperasikan secara manual), peralatan pemotong, senjata yang dipakai pada sisi
badan, pisau cukur, penjepit keriting, alat penghilangan bulu, pemoles kuku jari tangan elektrik dan non-elektrik, flat iron,
gunting rambut untuk penggunaan pribadi, elektrik atau non-elektrik, alat tangan elektrik dan non-elektrik untuk pengeritingan
rambut, pinset pencabut rambut; jasa retail sehubungan dengan penjualan perlengkapan dan instrumen ilmu pengetahuan,
pelayaran, penyurveian, fotografi, sinematografi, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, pemeriksaan (pengawasan),
penyelamatan dan pengajaran, perlengkapan dan instrumen untuk penghantaran, pengalihan, pengubahan, pengumpulan,
pengaturan atau pengendalian listrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan perlengkapan untuk rekaman, transmisi, atau
reproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, disc perekaman, compact disc, dvd dan media rekaman digital lain;
jasa retail sehubungan dengan penjualan renda dan bordir, pita dan jalinan pita, button kancing, kait dan mata kait, peniti dan
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jarum, bunga buatan, karpet, permadani, keset dan bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk
menutup lantai, hiasan dinding (non-tekstil), permainan dan alat permainan, perlengkapan senam dan olahraga, dekorasi
untuk pohon natal; jasa retail sehubungan dengan penjualan sediaan pemutihan dan bahan lain untuk penggunaan penatu,
sediaan pembersihan, pengilapan, penggosokan, dan pengampelasan, sabun; jasa retail sehubungan dengan penjualan
seragam, kerudung, rompi, rompi berkancing, pakaian tahan air, sepatu kayu, gelang handuk; jasa retail sehubungan dengan
penjualan tali, senar, jaring, tenda, bidai, terpal, layar, karung dan tas, bahan bantalan dan isian (kecuali karet atau plastik),
bahan tekstil berserat mentah, kain tenun dan utas, untuk penggunaan tekstil; jasa retail sehubungan dengan penjualan tas
pakaian untuk perjalanan, tas tangan, kotak topi kulit, tas haversack, kulit imitasi, kotak wadah kunci, tali penuntun kulit, kalung
hewan kulit, moleskin, dompet saku, dompet wanita, tas rucksack, tas sekolah, tas bersabuk sekolah, tas belanja, tas
perjalanan, koper perjalanan, koper kecil, kotak wadah perlengkapan mandi, yang tidak terpasang, tas belanja beroda; jasa
retail sehubungan dengan penjualan tekstil dan pakaian tidur, selimut, seprai, kain besar, sarung bantal, tirai tekstil, handuk,
flanel, kain penutup, taplak meja, penutup tempat tidur, penutup meja; jasa retail sehubungan dengan penjualan tembakau,
barang-barang keperluan perokok, korek api; jasa retail sehubungan dengan penjualan wewangian, minyak esens, kosmetik,
losion rambut, pembersih gigi, alat-alat kosmetik, kosmetik, kolonye eau de, kosmetik alis mata, pensil alis mata, bulu mata
palsu, kuku palsu, pengilap bibir, lipstik, tata rias, bedak tata rias, sediaan tata rias, sediaan penghapus tata rias, maskara,
pengilap kuku, cat kuku, wewangian, parfum; jasa ritel berkenaan dengan kelebihan stok dari koleksi musim sebelumnya
untuk pria, wanita dan anak-anak sehubungan dengan pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesoris busana,
perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam, perhiasan; jasa ritel, jasa ritel
online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan karet yang belum diproses dan
setengah jadi, getah perca, getah, asbes, mika dan pengganti semua bahan ini, plastik dan resin dalam bentuk ekstrusi untuk
digunakan dalam pembuatan, pengepakan, penghentian dan bahan isolasi, pipa fleksibel, tabung dan selang, bukan dari
logam, kulit dan kulit imitasi, kulit halus dan kulit binatang, koper dan tas pembawa, payung dan payung matahari, tongkat,
cambuk, tali kekang dan pelana, kalung, tali pengikat dan pakaian hewan, tas surat seni [kasing], tas atletik, tas kecil
penyimpan surat dan dokumen, gendongan bayi dan anak, ransel, koper, tas, tas untuk aksesoris perjalanan, tas pantai, tas
sabuk, ikat pinggang, ikat pinggang terbuat dari kulit imitasi, ikat pinggang terbuat dari kulit, dompet, tas sepatu bot, tas kantor,
tempat kartu nama, tas kemping, tongkat, kotak kartu, tempat kartu, tempat buku cek, tas, tas untuk telepon bergerak, tas
genggam, tas kosmetik, tas dokumen, tas besar berbentuk silinder, tas malam, pengikat dan tali dari kulit, alat pembawa
berbingkai berbentuk ransel untuk membawa bayi, bingkai untuk tas, bingkai untuk payung, tas garmen, tas senam, tas
tangan, pakaian kuda, tas ransel, kantong pinggul, holdall/koper, selimut kuda , barang penunggang kuda dan tack kuda,
dompet kunci, gantungan kunci terbuat dari kulit yang dilengkapi gantungan kunci, tempat kunci, kantong kunci, ransel
/knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas surat dari kulit [cover], label koper, tali koper , tas untuk perlengkapan menginap
semalam, buku saku, dompet saku, portofolio, kantong, dompet, tas record, pelana kuda, ransel/rucksack, pelana, tas sekolah,
tas sekolah bersabuk dari kulit, ransel anak sekolah, tas sepatu, tas belanja, kereta belanja (tas belanja beroda), tas bahu, tas
olah raga, tali untuk sepatu roda, koper/suitcase, tas perlengkapan mandi, tas jinjing, tas untuk bepergian, koper untuk
bepergian, koper/trunk, kursi payung, tas pinggang (waist bag), tas pinggang (waist pack), kantong untuk tas pinggang (waist
bag), kantong untuk tas pinggang (waist pack), dompet/wallet, dompet untuk dicantelkan pada ikat pinggang, bahan bukan
dari logam untuk bangunan dan konstruksi, pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan
bitumen, bangunan yang dapat dipindahkan bukan dari logam, monumen bukan dari logam, perabot rumah, cermin, bingkai
foto , wadah bukan dari logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, tulang, tanduk, tulang ikan paus atau kulit mutiara,
kerang, tanah liat magnesium, batu ambar belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, seprei [kecuali linen], tempat tidur
untuk hewan peliharaan rumah tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin gorden, hiasan dari plastik untuk
bahan makanan, bantal tiup [selain untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen ilmu pengetahuan, penelitian,
navigasi, penelitian, fotografi, sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi, pengujian, inspeksi,
penyelamatan dan pendidikan, peralatan dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah, pengumpul, pengatur atau
pengendali distribusi atau penggunaan listrik, peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi, reproduksi atau mengolah
suara, gambar atau data, media yang dapat direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer, media perekam dan penyimpan
analog atau digital kosong, mekanisme untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya,
kas register, mesin hitung, komputer dan alat periferal komputer, pakaian penyelam, masker penyelam, sumbat kuping untuk
penyelam, penjepit hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat pernapasan untuk berenang di
bawah permukaan air, alat pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera),
peralatan untuk digunakan dengan komputer, perekam audio, tas dan casing yang secara khusus disesuaikan untuk tempat
atau pembawa perangkat dan peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan tablet serta aksesoris untuk perangkat
tersebut, baterai, pengisi daya baterai, pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator, camcorder, kamera, kartu mengandung
chip sirkuit terpadu, kartu yang berkode dengan fitur keamanan untuk keperluan otentikasi, kartu yang menggunakan memori
magnetik dan memori sirkuit terpadu, tempat pembawa untuk telepon bergerak, tempat telepon bergerak, tempat kaca mata
dan kaca mata pelindung sinar matahari; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen pembedahan, medis, kedokteran gigi dan kedokteran hewan,
anggota badan, mata dan gigi palsu, barang ortopedi, bahan penjahit luka, alat terapeutik dan alat bantu yang disesuaikan
untuk orang penyandang cacat, alat pijat, peralatan, alat dan barang untuk menyusui bayi, masker wajah untuk penggunaan
medis, peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendinginan, pengeringan,
penyegaran udara, penyediaan air, keperluan sanitasi, botol air panas, kendaraan,alat untuk bergerak di darat, udara atau air,
aksesoris, komponen dan bagian-bagian kendaraan, senjata api, amunisi dan proyektil, bahan peledak, kembang api, logam
mulia dan campurannya, perhiasan, batu mulia dan batu permata setengah mulia, jam dan pesawat pengukur waktu, lencana
dari logam mulia, kotak dari logam mulia, kotak untuk jam dan arloji, kancing perhiasan pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin
dasi, kotak perhiasan dari logam mulia, gantungan kunci, medali, cincin lilin dari logam mulia, mekanisme untuk jam dan arloji,
hiasan dari logam mulia, alat pengatur waktu, perhiasan kecil, piala, sabuk gesper, gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan,
alat musik, penyangga untuk musik dan penyangga untuk alat musik, tongkat dirigen, kertas dan karton, barang cetakan,
bahan penjilid buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan kantor, kecuali perabot, perekat untuk keperluan alat tulis menulis
atau rumah tangga, bahan menggambar dan bahan untuk seniman, kuas cat, alat pendidikan dan pengajaran, lembaran, film
dan tas plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-huruf cetak, blok-blok cetak, agenda, album, bahan seniman, tas
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan, buku, majalah [terbitan berkala], brosur, selebaran dan publikasi
cetak lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain yang bersandi atau magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis,
katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian, arsip dokumen [alat tulis], penghapus, spidol , kartu
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hadiah, voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat tulis untuk penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk
pena, label koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon], tempat pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster,
tiket tercetak, catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus, penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik,
stempel [segel] , stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali perabot), bagan dinding untuk
digunakan sebagai buku harian, papan tulis putih; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, serta di
bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastik yang belum diproses, komposisi
bahan pencegah kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri, zat untuk penyamakan kulit halus
dan kulit binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta lain, kompos, pupuk kandang,
pupuk, sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak, bahan pencegah karatan dan
kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar alam mentah, logam dalam
bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik tidak mengandung obat dan
sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan pemutih dan zat lain untuk
penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sediaan pembersih tubuh dan
perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan, sabun, anti keringat (pembersih
badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim, pasta gigi, deodoran, sediaan
penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna rambut, sediaan penataan rambut, sediaan perawatan tangan,
sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan perawatan kuku, sediaan menghilangkan cat kuku, cat kuku,
sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur, sediaan untuk menyegarkan napas [tidak mengandung
obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir sepatu, lilin sepatu, sediaan mandi pancuran, produk perawatan
kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, ikat pinggang [pakaian], replika perlengkapan sepak bola,
spul untuk sepatu bot sepak bola [sepatu], renda, jalinan pita dan sulaman, dan pita dan simpul pita perlengkapan jahit
menjahit, kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, hiasan rambut, rambut palsu, pengikat untuk pakaian
dan untuk rambut, kancing hias berbentuk lencana, tali sepatu, nomor peserta lomba, retsleting, karpet, permadani, keset dan
bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, matras yoga, permainan, mainan dan
alat-alatnya, peralatan video game, alat senam dan olah raga, hiasan untuk pohon Natal, peralatan untuk tinju, peralatan untuk
bermain permainan keterampilan, peralatan memanah, pohon Natal tiruan dan dudukan pohon Natal, tas yang disesuaikan
untuk membawa alat olah raga, tas yang didesain khusus untuk ski dan papan selancar, tas yang disesuaikan khusus untuk
peralatan olah raga, balon, bola, masker baseball, tongkat pemukul untuk olah raga, pelindung badan, perlengkapan binaraga,
pelindung dada, permainan kartu, hiasan Natal, permainan komputer, guntingan kertas berwarna yang dihamburkan untuk
pesta, alas panah, permainan panah-panahan, pelindung siku (alat olah raga), permainan elektronik, peralatan latihan, kait
ikan, barang dan peralatan memancing, alat pancing, pelindung tinju [alat olah raga], peralatan fitnes, sarung tangan untuk
sepak bola, sepak bola atau gawang sepak bola, chip permainan, peralatan permainan, permainan yang berhubungan dengan
olah raga, sarung tangan khusus disesuaikan untuk keperluan olah raga, jaring gawang, tiang gawang, tas golf dengan atau
tanpa roda, karpet golf, peralatan senam dan olah raga, latihan tangan, pelindung tangan yang disesuaikan untuk penggunaan
olah raga, pelindung pinggul yang dibuat khusus untuk berolahraga [bagian dari pakaian olah raga], bola tiup untuk olah raga,
jalur sepatu roda, pelindung lutut [alat olah raga], pelindung lutut yang disesuaikan untuk digunakan saat berolahraga,
pelindung kaki yang disesuaikan untuk olah raga, bantalan tulang kering [alat olah raga], patung militer [mainan], hadiahhadiah kecil, bantalan kolam, topi pesta dari kertas, mesin untuk latihan fisik, trek plastik, tenda bermain, peralatan tempat
bermain, kartu permainan; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian
pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak
aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan
tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat lunak permainan komputer, permainan komputer, perangkat
keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal komputer, program komputer, perangkat lunak komputer ,
komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital versatile disc, peralatan driver, publikasi elektronik yang
dapat diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan permainan komputer interaktif yang dapat diunduh,
penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya listrik, peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik
rumah tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip
bersandi yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan, program loyalitas, program imbalan dan preferensi
pemegang kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata
pelindung matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang, pelindung/perisai wajah, filter untuk masker
pernapasan, pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca mata dan kacamata pelindung matahari,
bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer grafis, headphone, headset, helm (kecuali
helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick untuk digunakan dengan komputer, bantalan
lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa untuk kaca mata (eyewear), kaca mata
(spectacles) dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket penyelamat dan pelampung, timbangan koper,
pembawa data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori, penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut
(karet pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam dan portabel untuk merekam, mengatur,
mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer
terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon, kartu berlapis plastik memuat barang
cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu yang dapat diprogram, alat pelindung
untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung, pakaian pelindung untuk menyelam,
pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan], pakaian, tutup kepala dan alas kaki
pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung matahari dan kaca mata (goggles)
pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan, peralatan navigasi satelit, kartu
berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik , kartu chip, kaus kaki dipanasi
dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan kotak untuk kaca mata (eyewear)
dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen telekomunikasi, pesawat telepon,
telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan instrumen video, pemutar video
disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program permainan video dan permainan virtual
reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality komputer, virtual reality headset dan virtual
reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa ritel, jasa ritel
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online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan perkakas rumah tangga atau dapur
dan wadah kecil, peralatan memasak dan peralatan makan, sisir dan spons, sikat, bahan pembuat sikat, barang untuk
membersihkan, kaca belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, barang pecah belah, porselen dan barang tembikar, gelas
bir, mangkuk dan piring, alat untuk menyikat, alat pembakar, tempat lilin, piringan tempat tadah lilin dari logam mulia, tempat
lilin dari logam mulia, hiasan dari porselen, peralatan pembersih [dioperasikan secara manual], pengocok minuman koktail,
teko kopi bukan listrik, tas pendingin, peralatan kosmetik, cangkir, barang porselen, botol minuman, sedotan untuk minum,
patung kecil, alas setrikaan, pot bunga, botol air yang bisa dilipat, ekstraktor jus buah (dioperasikan secara manual), barang
perlengkapan hadiah dan karya seni, semua terbuat dari porselen tulang (bone china), kristal porselen, tembikar, kaca,
porselen atau terakota, wadah es, perangkap serangga, tempat air dan bejana air minum, cerek, kotak makan siang, patung
miniatur, tempat pencampur [bukan listrik] untuk mencampur minuman , tempat pencampur secara manual [pengocok koktail],
mangkok, hiasan, keranjang piknik yang dilengkapi piring, piring, sedotan untuk minum yang dapat digunakan kembali,
sedotan yang dapat digunakan kembali, botol pengocok, botol untuk olah raga, wol baja, wadah penyimpanan untuk makanan,
wadah penyimpanan untuk keperluan rumah tangga, sedotan, mug bukan dari logam mulia, tas yang diisolasi secara termal
untuk keperluan rumah tangga atau dapur atau digunakan untuk mengangkut dan menyimpan makanan dan minuman, wadah
yang diisolasi secara termal untuk makanan, termos yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi,
tusuk gigi, vas dan kendi, botol air, kaleng penyiram tanaman, barang untuk berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring,
tenda dan terpal, awning dari bahan tekstil atau sintetis, layar, karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam
bentuk curah, bahan pelapis, bantalan dan pengisi kecuali dari kertas, karton, karet atau plastik, penutup tidak terpasang,
bahan tekstil berserat kasar dan bahan penggantinya, benang dan benang untuk keperluan tekstil, tekstil dan pengganti tekstil,
linen keperluan rumah tangga, tirai tekstil atau plastik, seprei, kain tempat tidur, flanel, handuk, penutup meja, kantong tidur;
jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan sepatu roda, papan
layar, pelindung tulang kering untuk penggunaan atletik, bantalan tulang kering [alat olah raga], papan luncur, papan selancar,
papan seluncur salju, ski, sepatu roda, bola snooker dan tongkat snooker, meja snooker, suvenir, tas olah raga, aksesoris dan
perlengkapan olah raga, sarung tangan untuk olah raga, sepeda stasioner untuk latihan fisik, pelindung perut [disesuaikan
untuk digunakan dalam olah raga tertentu], bahan senar untuk raket olah raga, pita/band penyerap keringat untuk raket, kolam
renang [alat bermain], jaring dan tiang tenis, tas termal tenis, tongkat mainan bercahaya, patung miniatur mainan, truk mainan,
peralatan latihan yang digunakan berkaitan dengan sepak bola, peluit, pelindung pergelangan tangan yang digunakan atletik,
daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan
dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu, keju, mentega, yoghurt dan produk susu lainnya, minyak dan lemak untuk
makanan, keripik kentang, makanan yang telah diolah, sediaan protein dalam bentuk batangan untuk konsumsi manusia,
makanan ringan berbentuk batang [bahan makanan], kopi, teh, kokoa dan kopi buatan, beras, pasta dan mie, tapioka dan
sagu, tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, cokelat, es krim, sorbet dan es yang dapat dimakan
lainnya, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, bumbu, rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan (herba) yang
diawetkan, cuka, saus dan bumbu lainnya, es (air beku), makanan berenergi berbentuk batang, bubuk instan untuk membuat
minuman beraroma, bubuk untuk membuat minuman, makanan sereal protein berbentuk batang, makanan ringan protein
berbentuk batang, makanan ringan berbentuk batang (bahan makanan), makanan ringan, produk pertanian, akuakultur,
hortikultura dan kehutanan yang belum diolah dan mentah, biji-bijian dan padi-padian yang belum diolah dan mentah, buah
dan sayuran segar, tumbuh-tumbuhan (herba) segar , tanaman dan bunga alami, umbi-umbian, bibit dan benih untuk ditanam,
hewan hidup, bahan makanan dan minuman untuk hewan, malt, bir, minuman tidak mengandung alkohol, air mineral dan air
soda, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan tidak mengandung alkohol lainnya untuk membuat minuman, minuman
untuk membantu melangsingkan tubuh [bukan untuk keperluan medis], cordial, minuman energi, minuman energi yang
mengandung kafein, minuman energi untuk olahragawan dan atlet, minuman berkarbonasi yang beraroma, minuman isotonik
[bukan untuk keperluan medis], sediaan untuk membuat minuman tidak mengandung alkohol, seltzer [minuman], shandy,
sorbet [minuman], minuman olah raga, minuman beralkohol, sediaan alkohol untuk membuat minuman, tembakau dan
pengganti tembakau, rokok dan cerutu, rokok elektronik dan vaporizer oral untuk perokok , barang-barang keperluan perokok,
korek api; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa toko besi dan bahan bangunan; jasa toko eceran sambung
langsung (online) yang tersedia melalui jaringan komputer global untuk komputer,; jasa toko retail secara online berupa
berbagai macam barang-barang konsumen pihak lain, kartu hadiah, dan pengiriman media digital, headset realitas
virtual/maya, dan konten dan data realitas virtual/maya; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang
konsumen untuk pihak lain; jasa toko retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat
diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki; jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik;
jasa toko retail secara online yang meliputi perangkat lunak komputer yang tersedia melalui internet dan jaringan komunikasi
komputer dan elektronik lain; jasa toko retail secara online yang menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya;
jasa toko retail secara online yang menampilkan headset realitas virtual/maya dan augmented reality, permainan (games),
konten dan media digital; jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; jasa toko retail yang meliputi perangkat lunak komputer
untuk penggunaan alat-alat elektronik digital ponsel genggam dan elektronik konsumen lain; jasa toko ritel online yang
menampilkan konten digital, karya audiovisual, film, dan pertunjukkan televisi; jasa toko serba ada retail; jasa toko serba ada
retail secara online; jasa toko untuk penjualan alat dapur; jasa toko untuk penjualan alat make up; jasa toko untuk penjualan
hadiah pesta pernikahan; jasa toko untuk penjualan hadiah ulang tahun; jasa toko untuk penjualan souvenir; jasa waralaba
hotel (manajemen dan operasional); jasa waralaba, yaitu penawaran assistensi manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung
apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; jasa-jasa
analitik data usaha mengenai penjualan produk dan jasa orang lain, dan autentikasi, proses dan manajemen pembayaran
selular; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produkproduk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci,
peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang,
syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk
bermain dan barang olahraga; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa periklanan dan pemasaran yang disediakan dengan cara
metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan
pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindah-pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain
secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran komunikasi viral; jasa-jasa promosi penjualan,
ialah mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa atas berbagai macam industri-industri melalui penyaluran bahan-bahan
promosi dan memberikan nasehat promosi penjualan; jasa-jasa promosi yaitu distribusi voucher hadiah, cek hadiah, cek
bernilai, stempel diskon dan kupon melalui telepon seluler dan peralatan seluler lainnya dan internet; jasa-jasa ritel dan grosir
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online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker
tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga
dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana
untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang
olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler
terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit
dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasajasa toko eceran yang menampilkan perlengkapan make-up; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan perlengkapan sabun
mandi; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; jasa-jasa toko ritel online menampilkan
konten audio, video, dan audiovisual yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik,
sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; kompilasi dan sistemisasi
informasi di dalam database komputer interaktif dalam bidang makanan, masakan, instruksi memasak, memanggang, resep
untuk makanan dan minuman, tips dan teknik memasak, ulasan, anggur, minuman, nutrisi, penurunan berat badan, diet, cara
makan dalam rangka menjaga berat badan dan mengurangi berat badan, rencana diet, perencanaan makan, perencanaan
menu, rekomendasi menu, makan, hiburan, resep, peralatan dapur, peralatan memasak dan aksesoris memasak; layanan
bantuan direktori telepon; layanan distribusi di bidang pakaian; layanan eceran atau grosir untuk kain tenun; layanan eceran
atau grosir untuk kain tenun dan tempat tidur; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan eceran atau grosir untuk
kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan eceran atau grosir untuk pakaian; layanan eceran atau
grosir untuk sabun; layanan eceran atau grosir untuk tas; layanan eceran atau grosir untuk tas dan kantong; layanan grosir
penjualan aksesoris tas, gelang, cincin; layanan grosir untuk tas; layanan grosir yang berkaitan dengan pakaian; layanan
grosir yang berkaitan dengan tas; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah
makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau
panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu,
sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi,
boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan dan
pemasaran online; layanan iklan dan pemasaran secara daring untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran
bergerak; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian;
layanan informasi direktori telepon; layanan kios makanan yang merupakan toko retail dengan produk utama bahan makanan;
layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi manajemen
bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengelolaan pusat panggilan telepon;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengoperasian waralaba; layanan manajemen bisnis yang berkaitan dengan
waralaba; layanan menjawab telepon; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pemasaran merek
media sosial berbasis pelanggan online; layanan pemesanan eceran untuk kosmetik; layanan pemesanan melalui pos untuk
aksesori pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk pakaian dan
aksesori pakaian; layanan pemesanan telepon untuk orang lain; layanan pencocokan jaringan iklan online untuk
menghubungkan pengiklan ke situs web; layanan pengaturan dan pelaksanaan pemberian program hadiah insentif untuk
mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan penjawab telepon dan penanganan pesan; layanan penjualan eceran
(atau grosir) dan layanan penjualan ritel yang disediakan pada media (internet), seluler, nirkabel atau jarak jauh yang
terhubung (belanja korespondensi, belanja rumah) media untuk pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu,
topi, produk dan aksesoris optik, barang dan perlengkapan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang dan aksesoris olahraga
dan kebugaran; pengelompokan atas nama pihak ketiga dari berbagai produk (tidak termasuk transportasi mereka) yaitu
pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan peralatan olahraga,
tas olahraga serbaguna, barang olahraga dan kebugaran dan aksesoris, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan
membelinya secara praktis; layanan perantara untuk kain; layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan
periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup
kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok,
gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar
matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka,
mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan
yang berkaitan dengan kosmetik; layanan resepsionis telepon; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kain tenun dan
bedding; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan ritel
atau layanan grosiran untuk pakaian; layanan ritel atau layanan grosiran untuk tas dan kantong; layanan ritel dan grosir untuk
berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi, wewangian,
minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan
penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku
palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat
untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk hewan, sediaan
perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray, pewarna rambut,
sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi
dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan
untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis
dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung matahari, furnitur, peralatan
dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet, linen rumah tangga,
handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan minuman,
perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian; layanan ritel disediakan oleh
toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian diskon; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan kosmetik; layanan
ritel online yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel online yang berkaitan dengan tas tangan; layanan ritel untuk kain;
layanan ritel untuk kemeja; layanan ritel untuk pakaian; layanan ritel untuk pakaian luar; layanan ritel untuk sepatu; layanan
ritel untuk tas; layanan ritel untuk tas dan dompet kulit; layanan ritel yang berkaitan dengan kain; layanan ritel yang berkaitan
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dengan pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan tas; layanan ritel yang disediakan oleh suku cadang mobil dan toko
aksesoris; layanan sambutan telepon untuk pihak ketiga; layanan toko grosir dan toko ritel yang menampilkan pakaian, alas
kaki; layanan toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan mantel (kecuali pakaian untuk penggunaan
eksklusif untuk olahraga dan pakaian tradisional Korea); layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko grosir
menampilkan tas; layanan toko grosir online yang menampilkan kain; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian;
layanan toko grosir online yang menampilkan tas; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian,
alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk merekam, transmisi dan reproduksi suara dan gambar, buku,
koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka, lencana semua jenis, gantungan kunci, tiket, jam tangan dan
perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji, minuman beralkohol dan non-alkohol, gula-gula, produk
hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM dan permainan komputer, dapat diunduh aplikasi seluler,
dan program komputer; layanan toko ritel menampilkan kain; layanan toko ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel
menampilkan tas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk
kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris; layanan toko ritel online yang menampilkan kain; layanan toko ritel online
yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel yang
menampilkan komputer, produk elektronik dan hiburan, peralatan telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital
genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat lunak komputer, dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing
untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, jaringan elektronik dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan untuk menjual alas dudukan kloset dari tekstil; layanan waralaba dalam bentuk memberikan
bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel; layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan
manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba yang
menyediakan bantuan bisnis; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan
pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan
pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, yaitu bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian restoran; layanan waralaba, yaitu, memberikan bantuan bisnis dalam pengoperasian, pengaturan dan
pendirian resort hotel, hotel, motel, akomodasi, fasilitas akomodasi dan restoran; layanan-layanan konsultasi bisnis yang
berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian administrasi waralaba; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba;
manajemen pusat panggilan telepon untuk orang lain; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; memberikan
bantuan di bidang komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis
dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam
kerangka kontrak waralaba; memberikan informasi bisnis di bidang media sosial; memberikan informasi direktori telepon
melalui jaringan komunikasi global; memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan
kosmetik; memberikan konsultasi pemasaran di bidang media sosial; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan
dengan kosmetik; memfasilitasi pertukaran dan penjualan dari jasa dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan
komunikasi; mempromosikan barang dan jasa lainnya melalui penawaran diskon ketersediaan terbatas melalui suatu jaringan
komunikasi elektronik daring; mempromosikan barang dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain, dengan
penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi T-shirt,
tas belanja dan hadiah promosi lainnya; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan dan
menebus poin pembelian dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; mempromosikan penjualan barang dan jasa
orang lain dengan memberikan poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit; mempromosikan penjualan barang dan jasa
orang lain melalui acara promosi; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui bahan cetak;
mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui kontes dan program pemberian insentif; memproses
pertanyaan telepon tentang barang dan jasa yang diiklankan; memulai panggilan telepon untuk orang lain; mengadakan
pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh
pengguna, dan iklan online; mengatur dan melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui telepon seluler; mengatur dan
melakukan lelang telepon; mengatur dan melakukan lelang telepon dan televisi; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk
pembelian dan penjualan barang dan jasa; mengatur langganan ke layanan telematika, telepon atau komputer untuk orang
lain; mengatur langganan ke layanan telepon untuk orang lain; menjawab telepon untuk pelanggan yang tidak tersedia;
menyediakan bantuan pemasaran terkait dengan waralaba; menyediakan panduan iklan online yang dapat dicari; organisasi
peragaan busana untuk tujuan komersial; organisasi peragaan busana untuk tujuan promosi; outlet toko ritel yang menjual
kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata
pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai
plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempattempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; pelaksanaan, pengaturan, dan
pengelolaan pameran dagang yang terkait dengan kosmetik; pemasaran media sosial; pemasaran melalui telepon seluler,
perlengkapan seluler lainnya, dan melalui internet untuk barang dan jasa, melalui penawaran ringkasan produk, tautan
internet untuk situs web belanja, infromasi diskon, voucher hadiah (token), voucher hadiah untuk keperluan promosi dan
komersial, kupon dan cap diskon; penawaran lelang online untuk orang lain; pengadaan kontrak untuk pembelian dan
penjualan barang dan jasa; pengaturan pameran dagang kosmetik; pengaturan peragaan busana untuk keperluan promosi;
pengaturan peragaan busana untuk tujuan promosi; pengumpulan poin dan poin kliring untuk mempromosikan penjualan
produk dan jasa; penjawab telepon; penjualan busana muslim melalui internet / online; penjualan eceran (retail) program
perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan ritel dan grosir kosmetik; penjualan seprei,
bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barang-barang tekstil melalui internet / online; penjualan telepon
seluler baik secara online maupun secara langsung; penyajian barang-barang untuk keperluan retail; penyatuan pada satu
tempat untuk pakaian, pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesori busana, perabotan, penerangan, penutup
lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam dan perhiasan, sehingga memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; penyebaran materi iklan secara online; penyediaan bantuan
bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan jasa
konsultasi, informasi, dan penasehatan bisnis yang terkait dengan kosmetik; penyediaan jasa penjualan eceran melalui
platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos yang
berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk
perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
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buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan jasa ritel online dari situs web internet yang
berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan
perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat
pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan laporan usaha
untuk orang lain terkait penjualan produk dan jasa orang lain; penyewaan ruang iklan online; perencanaan dan pameran
peragaan busana untuk tujuan promosi; periklanan melalui jaringan telepon seluler; perundingan kontrak-kontrak dan
transaksi-transaksi komersial antara para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan para pelaksana perniagaan
(business); perwakilan, agen dan mengatur iklan online di jaringan komputer; proses administrasi pesanan pembelian yang
dilakukan melalui telepon atau komputer; radio, televisi, iklan daring (online); rekrutmen dan manajemen stempel
perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan
produk kecantikan; ritel kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian pakaian; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba;
saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba restoran; saran dan konsultasi bisnis terkait dengan waralaba; skema
keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana
anggota dapat memperoleh barang dan jasa melalui layanan telepon dan / atau komputer online; sponsor promosi dari industri
pakaian intim; strategi media sosial dan konsultasi pemasaran; tagihan telepon; toko busana muslim; toko grosir online dan
layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko retail handphone; toko retail yang menyediakan dan
menjual barang-barang kebutuhan bayi; toko ritel online dalam bidang pakaian; toko seprei, bedcover, sarung bantal & guling,
handuk, selimut, dan barang-barang tekstil; toko-toko ritel, pesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang
menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong teh,
produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala,
alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan
dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi listrik,
peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih perlengkapan dan peralatan kopi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032627
: 10/05/2021 12:10:38
:
: Erna Indrawati Subroto, PT. INDUSTRI MASKER KREATIF TEKNOLOGI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Dempo 7 RT. 017 RW. 007, Kel. Oro Oro Dowo, Kota Malang, Jawa Timur,
65119
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: imaske
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Biru, Hitam dan Abu-abu
: 3
: ===Tisu basah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D102021032628
: 10/05/2021 12:14:08
:
: LUKMAN

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Lengkong RT.001 RW.001 Ds.Kel.Wonokasian, Kec. Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CAP KANON + LOGO/LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH, KUNING
: 30
: ===Beras; Garam meja; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan;
garam; garam berbumbu; garam untuk memasak; garam untuk mengawetkan bahan makanan; garam yang bisa dimakan;
gula; kopi; msg (penyedap rasa); penyedap rasa; teh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: D102021032629
: 10/05/2021 12:15:27
:
: LUKMAN

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Lengkong RT.001 RW.001 Ds.Kel.Wonokasian, Kec. Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CAP KERUK + LOGO/LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH, KUNING
: 30
: ===Beras; Garam meja; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan;
garam; garam berbumbu; garam untuk memasak; garam untuk mengawetkan bahan makanan; garam yang bisa dimakan;
gula; kopi; msg (penyedap rasa); penyedap rasa; teh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032630
: 10/05/2021 12:16:43
:
: Blue Buffalo Enterprises, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 11 River Road, Wilton, Connecticut 06897, U.S.A.
: Renaldo Giovani Winata S.H
: Jalan Pintu Air Raya No 36 H Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LIFESOURCE BITS (STYLIZED, v1)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 31
: ===Biskuit untuk hewan peliharaan, dapat dimakan; makanan hewan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D072021032631
: 10/05/2021 12:18:42
:
: PT. RAFELINDO MANDIRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: TAMAN SERUA BLOK K-2 SERUA BOJONG SARI KOTA DEPOK , Kota Depok,
Jawa Barat, 16517
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ORIN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Putih dan emas
: 30, 31
: ===Beras; tepung beras; tepung kacang kacangan===
===biji-bijian [sereal]; kacang, segar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032632
: 10/05/2021 12:21:18
:
: NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 10 Collyer Quay #10-01 Ocean Financial Centre Singapore (049315)
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata
: My School Simulator

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

: My School Simulator = simulator sekolahku

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 9
: ===Program komputer (perangkat lunak yang bisa diunduh); aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; kartun
animasi; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak permainan gawai gerak; perangkat lunak permainan komputer;
perangkat lunak permainan virtual reality; permainan internet (dapat diunduh)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021032633
: 10/05/2021 12:26:06
:
: NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 10 Collyer Quay #10-01 Ocean Financial Centre Singapore (049315)
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: My School Simulator
: My School Simulator = simulator sekolahku

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HItam, putih
: 41
: ===Jasa hiburan gawai (gadget) gerak; Jasa permainan yang disediakan melalui jaringan komunikasi bergerak; Organisasi
kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Penyelenggaraan pertandingan olah raga; informasi hiburan; layanan game disediakan
secara online dari jaringan komputer; layanan hiburan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032634
: 10/05/2021 12:28:26
:
: Blue Buffalo Enterprises, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 11 River Road, Wilton, Connecticut 06897, U.S.A.
: Renaldo Giovani Winata S.H
: Jalan Pintu Air Raya No 36 H Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TASTEFULS (STYLIZED, v1)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 31
: ===Biskuit untuk hewan peliharaan, dapat dimakan; makanan hewan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032635
: 10/05/2021 12:32:38
:
: LPPM-Universitas Negeri Surabaya

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Rektorat Kantor LPPM Lantai 6, Kampus Universitas Negeri Surabaya,
Lidah Wetan 60213, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60213
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Nano Silver + logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih Keemasan
: 3, 11, 29, 30
:
===sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak
sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi===
===Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan
instalasi kesehatan===
===Sari-sari daging; Susu dan produk susu; buah-buahan dan sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan,

740
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dikeringkan dan dimasak; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; jeli, selai, saus buah-buahan; minyak dan lemak yang
dapat dikonsumsi===
===Bubuk untuk membuat roti; Es Konsumsi; Hasil produksi Madu; Produk kue dan kembang gula; Roti, kue pastry dan gulagula; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; cuka; es; garam, mustard; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka,
sagu, bahan pengganti kopi; madu mentah [pemanis alami]; madu, madu sirup; rempah-rempah; rempah-rempah bubuk;
saos===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021032636
: 10/05/2021 12:36:45
:
: Evelyn Hendrawan

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: St Moritz the Presidential Suite Twr Unit 31-08, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11610
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: King of Pao Fan
: King of Pao Fan = raja/jagoan/juara pao fan (nasi kukus)

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Kuning, Biru, Hijau, Merah, Abu-abu
: 43
: ===Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kafe-kafe; Kafetaria; Kedai; Kedai hot pot; Kedai
sabu– sabu; Kedai untuk sarapan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan kedai makan; Layanan restoran
yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar;
Restoran; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto,
nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran, dan
layanan katering; jasa restoran; jasa restoran dan katering; kafe; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan
layanan kafetaria; layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan rantai
restoran; layanan restoran keliling; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; restoran yang
menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan
makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran, bar dan layanan katering===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032637
: 10/05/2021 12:37:16
:
: ASTRI ARIFIN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perumahan Gosen Indah Blok B/5 RT. 003 RW. 021 Kel Gunung Sari Kec Rappocini
, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AlyaaGLOW SKIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: magenta , pink , ungu , putih
: 3
: ===Busa (kosmetik) [Mousse]; Eyeliner; Gel pelangsing (kosmetik); Kapas wajah untuk kosmetik; Kolonye; Krim lulur badan
[Cream-body scrub] kosmetik; Lipstik cair; Losion pelembab (kosmetik); Pasta gigi dan obat kumur; Pelembab [Moisturizer]
kosmetik; Perona Pipi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak
mengandung obat; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir
surya kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Tabir surya yang disemprot; Tempat lipstik; Toner; Toner (cairan penyegar
wajah) kosmetik; alis palsu; aromatik [minyak esensial]; bedak wajah kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body
scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cairan
pembersih; cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; colognes, parfum dan kosmetik; dupa; gel pelembab [kosmetik];
gel pelembab kulit [kosmetik]; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kosmetik;
kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif; kosmetik untuk
anak-anak; krim aromaterapi; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan
dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik
untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim
kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang
[kosmetik]; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; kuku palsu; lipstik; losion kosmetik; lotion aromaterapi;
lotion berjemur kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim
perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur; lulur kosmetik; make-up

740
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[kosmetik]; make-up bedak; maskara; masker kulit [kosmetik]; masker wajah kosmetik; minyak aromaterapi; minyak esensial;
minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial lemon; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan;
minyak kosmetik; minyak pijat; minyak rambut; minyak untuk parfum dan aroma; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk
menghasilkan aroma ketika dipanaskan; pacar [pewarna kosmetik]; parfum; parfum cair; parfum dalam bentuk padat; parfum
dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk permen karet;
pelembab; pelembab wajah kosmetik; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari
untuk wajah tidak mengandung obat; penghilang cat kuku berbentuk gel; pensil alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil
kosmetik; pensil mata kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang
tidak mengandung obat; perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush); persiapan scrubbing (scrubbing
preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); sabun almond; sabun
antiperspirant; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cuci; sabun cuci
tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun
kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi dalam bentuk cair, padat
atau gel; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun untuk
mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun wajah; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun
mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet parfum; salep kulit pelembab [kosmetik];
sampo; sampo untuk bayi; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar
matahari; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir
surya untuk digunakan pada kulit; semprotan penata rambut; semprotan rambut; shampoo kering; shampoo ketombe;
shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah;
tabir surya; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tisu
bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan
kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik;
tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; wewangian; wewangian alami; wewangian, wewangian dan dupa;
wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021032638
: 10/05/2021 12:37:25
:
: Sichuan Laoshaguo Catering Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Phrase 2, Chengnan Xintiandi, South section of Taihe Avenue, Taihe Town, Shehong
Town
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TAO DE DAN HURUF KANJI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 35
: ===Jasa administrasi untuk relokasi bisnis; administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain; bantuan manajemen
komersial atau industri; iklan; jasa pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk bisnis lain]; konsultasi
manajemen personalia; layanan agen ekspor-impor; manajemen bisnis hotel; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau
iklan; penyewaan mesin penjual otomatis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032639
: 10/05/2021 12:39:31
:
: Blue Buffalo Enterprises, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 11 River Road, Wilton, Connecticut 06897, U.S.A.
: Renaldo Giovani Winata S.H
: Jalan Pintu Air Raya No 36 H Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TRUE SOLUTIONS (STYLIZED, v1)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 31
: ===Biskuit untuk hewan peliharaan, dapat dimakan; makanan hewan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021032640
: 10/05/2021 12:39:40
:

540 Etiket

540 Etiket
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730

740

Nama Pemohon

: PT Sarana Kreasi Lestari

Alamat Pemohon

: Jl. Bumbungan, Sumber Suko, Gempol, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur
: E. L. Sajogo S.H., MCIArb.
: Sajogo Law Building, Jalan Untung Suropati Nomor 64 Tegal Sari, Surabaya, Jawa
Timur 60264

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Sarana
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Hijau, Putih
: 19
: ===Bahan bangunan (non-logam), khususnya papan skirting dan profil dari plastik, papan skirting dari kayu, potongan kayu
yang biasanya dibentuk bundar untuk melembutkan tepian kayu, rel akhir, tangga penopang, rel transisi, panel fasad dan
elemen fasad, profil fasad, pelapis plastik; Gazebo, bukan dari logam; Kerangka kerja untuk bangunan, bukan dari logam;
bahan bangunan dari kayu; bangunan atau struktur yang bisa diangkut, bukan dari logam; bangunan kayu yang dapat
diangkut; bangunan pra-pabrikasi, bukan dari logam; bingkai jendela dari kayu; bingkai jendela, ikat pinggang, dan selubung
terbuat dari kayu; cetakan kayu; daun jendela interior, bukan dari logam; daun jendela luar, bukan dari logam, untuk
bangunan; daun jendela, bukan dari logam; gerbang dan pagar, bukan dari logam; jendela selempang, bukan dari logam;
jendela tingkap, bukan dari logam; jendela, bukan dari logam; kolom arsitektur pra-pabrikasi, bukan dari logam; kusen jendela,
bukan dari logam; kusen pintu kayu; kusen pintu, bukan dari logam; kusen, bukan dari logam; langit-langit, bukan dari logam;
lantai kayu; pagar kayu; pagar, bukan dari logam; pagar, bukan dari logam, untuk pagar; panel bangunan, bukan dari logam;
panel jendela untuk bangunan; panel kayu; panel kayu untuk bangunan; panel pintu, bukan dari logam; papan atap dari kayu;
papan dinding, bukan dari logam; papan langit-langit kayu; papan lantai kayu; partisi, bukan dari logam, untuk bangunan;
pegangan tangan, bukan dari logam, untuk trotoar; penghiasan dan lantai kayu; penghiasan kayu; pergola, bukan dari logam;
pintu ayun, bukan dari logam; pintu bagian dalam, bukan dari logam; pintu geser, bukan dari logam; pintu kayu; pintu lipat,
bukan dari logam; pintu luar, bukan dari logam; pintu teras, bukan dari logam; pintu, bukan dari logam *; serpentine untuk
digunakan sebagai bahan bangunan; tangga, bukan dari logam; tangga, bukan dari logam, untuk digunakan dalam bangunan;
tiang jendela, bukan dari logam; tiang kayu; trim kayu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032641
: 10/05/2021 12:44:13
:
: RAIVAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Terusan Martanegara No. 7, RT.001/RW.008, Kel. Gumuruh, Kec. Batununggal ,
Kota Bandung, Jawa Barat
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ANTIDOT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih.
: 25
: ===Baju Hangat; Busana Muslim; Jaket-jaket; Mukena; Pakaian olahraga; Pakaian renang; blus; bra; celana dalam; celana
panjang; celana pendek; dasi; gaun; jas; jas hujan; jilbab; kaos oblong; kemeja; kerudung [pakaian]; pakaian; pakaian dalam;
piyama; rok; rompi; sarung; singlet; syal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021032642
: 10/05/2021 12:45:53
:
: Sichuan Laoshaguo Catering Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Phrase 2, Chengnan Xintiandi, South section of Taihe Avenue, Taihe Town, Shehong
Town
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TAO DE DAN HURUF KANJI
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: HITAM, PUTIH

740

540 Etiket
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032643
: 10/05/2021 12:51:34
:
: CARLEN TANDJAJA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KEBON JATI NO.11, RT.004/RW.003, Kota Bandung, Jawa Barat, 40181
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: bloom bouquet & flower
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu Tua dan Putih
: 31
: ===Rangkaian bunga kering; Rangkaian bunga kering untuk keperluan dekoratif; Rangkaian bunga segar (buket); bunga
alami; bunga kering; bunga, kering, untuk dekorasi; karangan bunga alami; karangan bunga kering; korsase bunga alami;
tanaman berbunga, alami; tanaman dan bunga alami; tanaman hijau alami untuk dekorasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 43
: ===Jasa perkemahan [pondok untuk berlibur]; jasa restoran; katering makanan dan minuman; layanan bar; layanan kafetaria;
layanan kantin; layanan restoran udon dan soba; layanan rumah untuk turis; layanan snack-bar; pemesanan hotel===

: DID2021032644
: 10/05/2021 12:51:56
:
: YIMMY STEPHANOES

540 Etiket

540 Etiket

: DSN SAMBIROBYONG RT/RW 001/003 DESA SAMBIROBYONG KEC. KAYEN
KIDUL, Kabupaten Kediri, Jawa Timur
: Moelyono Karmayana S.H.,
: Modeka/PT Persada Modeka Centurindo Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
Loka BSD City Serpong Kota Tangerang Selatan Banten

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LAHAAP
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 30
: ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Adonan makaroni/spageti; Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi;
Bahan pengganti teh; Bakcang (Makanan beras ketan diisi daging); Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung);
Beras jepang; Beras organik; Beras shirataki; Beras untuk bubur; Biskuit coklat; Biskuit kering; Biskuit tipis kering; Boba teh
durian; Brownies Coklat; Bubuk herbal untuk membuat makanan dan minuman herbal; Bubuk untuk membuat minuman
dengan bahan dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Bumbu instan bubuk; Bumbu serba
guna; Bumbu siap saji; Bumbu yang diawetkan; Bumbu-bumbu yang mengandung monosodium glutamate atau ekstrak
protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran; Burger Daging Ayam (Sandwich); Burger Daging Ikan
(Sandwich); Butir gandum yang keras; Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; Chai masala / minuman teh yang
dicampur rempah; Cilok; Cireng; Coklat terbuat dari bahan campuran antara dark cokelat dan buah mangrove; Coklat, praline
yang diisi dan tidak diisi, permen; Ekstrak coklat; Ekstrak kopi malt; Es coklat durian; Gandum (Oats steel-cut); Gandum giling
untuk makanan manusia; Gandum kupas; Garam meja; Hasil produksi coklat; Intip goreng (makanan berbahan dasar beras);
Kakao; Kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan / atau buah-buahan; Keripik dan kerupuk berbahan
dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Keripik produksi gandum; Kerupuk; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi
Susu ; Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi seduh; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak
kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kue; Kue Bolu Kukus; Kue Choco Chip; Kue Coklat
Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Lidah Kucing; Kue Semprit keju; Kue berbahan dasar tepung; Kue kering (pastri);
Kue tradisional; Kue-kue; Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Lasagna; Macchiato
(minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Madu untuk Makanan manusia; Makanan batang
berenergi berbahan dasar kopi; Makanan berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar teh; Makanan dalam kaleng,
alumunium kontener/alumunium foil maupun kanton plastik siap saji yang terdiri dari nasi dan lauk pauknya dengan tambahan
daging sapi/ daging ayam/ikan, sayur-sayuran, buahan-buahan dalam kaleng.; Makanan dan makanan ringan porsi kecil
utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; Makanan dari gandum untuk makan pagi; Makanan penutup berbahan dasar
beras, makanan penutup muesli; Makanan penutup terbuat dari cokelat; Makanan penutup terbuat dari nasi; Makanan
penutup terbuat dari sereal; Makanan penutup terbuat dari tepung; Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan
berbahan dasar beras [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Makanan ringan dengan bahan dasar
ketan dan beras; Makanan ringan yang terbuat dari tepung kentang; Makanan siap saji berbasi beras; Makanan untuk
mencuci mulut berbahan dasar telur; Makanan untuk sarapan terbuat dari jagung; Makanan yang mengandung tepung; Malt
untuk makanan; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Mie; Mie beras cina; Mie
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yang terbuat dari Jagung; Minuman Kopi Hawai; Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam , teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman beras kencur; Minuman berbahan dasar kopi espresso;
Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu; Minuman berbahan dasar teh bunga blimbing wuluh; Minuman
berbahan dasar teh bunga dahlia; Minuman berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga rosella;
Minuman berbahan dasar teh bunga telang; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar coklat;
Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur
dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman serbuk daun kelor organik
royal moringa rasa coklat (moringa chocolate); Minuman teh dengan atau tanpa susu; Minuman teh krisan; Moccacino
(minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Muffins; Nasi; Nasi dalam kemasan; Nasi merah sudah
diolah dalam kemasan; Nasi organik sudah diolah dalam kemasan; Ocha / teh jepang; Olesan berbahan dasar coklat; Paket
makanan dalam kotak yang terdiri dari nasi dengan tambahan daging ayam, ikan atau sayuran; Pasta cabe untuk digunakan
sebagai bumbu; Penyedap rasa dan aroma kopi; Pizza (roti); Produk kembang gula rami yang dapat dimakan dan produk
kembang gula yang berasal dari atau diresapi dengan rami; Produk makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau
sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; Produk zat tepung untuk makanan; Puding (makanan penutup); Puding pencuci
mulut instan; Risoles; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Sahi (Teh); Sediaan
berbahan dasar coklat; Sediaan berbahan karbohidrat untuk makanan; Sediaan hidangan nasi; Sediaan karbohidrat untuk
makanan; Sediaan makanan berbahan dasar pasta; Sediaan terbuat dari gandum termasuk serpih-serpih gandum; Sediaan
untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buahbuahan berbentuk serbuk; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Snack Bar (Makanan); Tape Uli (Beras Ketan); Teh
(bebas kafein) dengan pemanis tambahan; Teh Ginseng; Teh Jepang yang terbuat dari bubuk kombu [kelp]; Teh Krisan; Teh
Oolong; Teh Tarik; Teh bunga tisane; Teh daun kelor; Teh daun sirsat; Teh herbal dan seduhan herbal; Teh herbal daun kelor;
Teh herbal untuk pengunaan dalam makanan; Teh herbal yang mengandung kelor; Teh hijau jepang; Teh hitam es; Teh latte;
Teh lemon; Teh olahan khas negara Thailand; Teh rosela; Teh serai; Teh serbuk daun kelor; Teh yang menggunakan kelor;
Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Tepung jagung; Tepung ketan; Tepung tapioka untuk makanan;
Tepung untuk makanan; Trufel coklat; Uli (Makanan Dari Beras Ketan); Yoghurt beku; adonan kue; adonan roti; bahan
makanan berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang diekstrusi; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan
pelembut kue; bahan pengganti kopi; bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu; beras analog; beras analog
(Beras yang terbuat dari singkong); beras buatan; beras hitam; beras ketan; beras merah; beras plumula untuk makanan;
beras putih; beras sekam; bibit gandum untuk makanan manusia; bihun; bihun [mie]; bihun beras [mie Beras]; biji kopi berlapis
cokelat; biji kopi panggang; biji kopi yang dilapisi cokelat; biji wijen [bumbu]; biskuit; biskuit malt; biskuit-biskuit; brownies;
bubuk cabai [bumbu]; bubuk coklat; bubuk teh instan; bubuk untuk membuat es krim; bubur; bubur beras untuk keperluan
kuliner; bubur gandum; bubur nasi; bubur tepung beras; bumbu; bumbu cabai; bumbu masak; bumbu nasi goreng; bumbu
olahan [bumbu]; bumbu pasta nasi ayam; bumbu yang dioles; bunga atau daun untuk digunakan sebagai pengganti teh;
butiran kopi berbentuk kristal sebagai pemanis; cabai kering [bumbu]; campuran bumbu; campuran bumbu kari; campuran
kopi; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran kue; campuran untuk membuat teh; campuran untuk membuat teh
chai; campuran untuk membuat teh kangzhuan; campuran untuk membuat teh kombucha; cengkeh (bumbu); coklat; coklat
batangan diisi; coklat bebas susu; coklat berisi ekstrak buah; coklat diisi; coklat hitam; coklat instan; coklat mousses; coklat
panas; coklat pasta; coklat setengah manis; coklat, permen dan hadiah biskuit menghambat; cuka beras; cuka, saus dan
bumbu lainnya; daun teh; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; ekstrak malt untuk makanan; ekstrak teh untuk
keperluan kuliner; es buah yang bisa dimakan; es kopi; es krim; es krim dengan menggunakan teh; es krim dengan
menggunakan teh hijau bubuk; es krim susu; es serut; es teh; es yang dapat dimakan; esensi kopi; flapjacks [bar gandum];
gandum hancur; gandum malt disiapkan untuk keperluan kuliner; gandum utuh yang dimasak; gandum yang dihancurkan;
gandum yang ditumbuk; gandum, diolah; gandum, diproses; garam; garam berbumbu; garam berbumbu untuk memasak;
gluten gandum kering; gula; gula aren; gula bubuk; gula cair; gula gula non-obat; gula mentah; gula-gula; gula-gula dengan
menggunakan teh; gula-gula dengan menggunakan teh hijau bubuk; havermut; hidangan utama yang terdiri dari pasta atau
nasi; injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi bubuk kacang]; isi bukan dari susu, yaitu, isi berasal dari biji padi-padian; jahe
[bumbu]; jahe yang diawetkan [bumbu]; kantong teh; kantong teh tanpa obat; kapsul teh, diisi; kapulaga (bumbu); karak beras;
kecap; kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan/atau buah-buahan; keripik gandum utuh; keripik
kacang (gula-gula); keripik tortilla gandum utuh; kerupuk nasi; koji [beras malt fermentasi]; kombu-cha [Teh Jepang yang
terbuat dari rumput laut]; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi giling; kopi
instan; kopi susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan
pengganti kopi; krim-krim coklat; kue basah; kue beras; kue bola; kue bolu; kue coklat; kue gandum; kue kastangel; kue
muffin; kue nastar; kue pai; kue pastry; kue putri salju; kue sereal; kue sus; kue tart; kue untuk makanan ringan; kue wafer
berlapis cokelat; kukis (kue kering); kulit kue; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); lumpia; makan gandum; makan siang dalam
kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan, atau sayuran; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi,
dengan tambahan tempura daging, tempura makanan laut, tempura telur, tempura sayuran atau tempura jamur; makan siang
dalam kotak yang utamanya terdiri dari nasi; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk daging,
ikan atau sayuran; makanan Untuk Sarapan dari Padi-padian; makanan beku terutama terdiri dari pasta; makanan beku
terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan berbahan dasar oat; makanan berbahan dasar tepung (SEMPOL); makanan
dari jagung; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan gurih siap saji dalam bentuk pizza; makanan
gurih siap saji di kelas ini terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan olahan berbahan dasar sereal untuk sarapan,
makanan ringan atau bahan untuk membuat makanan lain; makanan pencuci mulut gaya China, yaitu, bubur dengan delapan
bahan (yang termasuk kacang, beras, kacang merah, longan yang dikeringkan, kacang hijau, dan lain-lain); makanan
pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup cokelat; makanan ringan berbahan
dasar beras; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan
berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar kopi probiotik; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan
berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbahan dasar tepung kentang; makanan
ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal; makanan
ringan dengan bahan dasar mie; makanan ringan gandum diekstrusi; makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan siap
saji berbahan dasar mie; makanan siap saji dingin; makanan siap saji kering; makanan yang dipanggang; makaroni; makaroni
[kue kering]; makaroni dengan keju; merica (bumbu); mi dari tepung beras; mie beras; mie gandum; mie instan; mie kering;
mie kering bahan pengganti kopi; mie ramen; mie tepung; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar coklat
dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau
tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar
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kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa bunga;
minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl;
minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan dasar teh yang
mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman biji kopi; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman
dengan bahan dasar kakao; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan
dasar kopi; minuman es berbahan dasar teh; minuman jus ginseng menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng merah menjadi
teh ginseng; minuman jus ginseng putih menjadi teh ginseng; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman kopi; minuman
kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk;
minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi
espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan
berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh; minuman teh boba; minuman teh dengan susu;
minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari susu, bubuk coklat dan es batu; minuman yang terbuat dari teh;
minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored
slush-type drinks); minyak kopi; moster; mugi-cha [teh barley panggang]; nasi bebek; nasi goreng; nasi instan; nasi kotak; nasi
kuning; oyaki dengan menggunakan teh; oyaki dengan menggunakan teh hijau bubuk; pai; pai daging; paket makanan yang
terdiri dari pasta atau nasi; pala; pala (bumbu); panekuk; pangsit berbasis tepung; pangsit yang diisi; paprika [bumbu]; parfait
dengan menggunakan teh; parfait dengan menggunakan teh hijau bubuk; pasta gandum; pearl barley (biji gandum); pemanispemanis coklat; penyedap kopi; perasa kopi; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; perasa teh
untuk makanan atau minuman; permen; permen coklat; permen rasa kopi.; pia kacang; pizza; polong teh, diisi; popcorn
olahan; produk makanan yang mengandung terutama tepung; produk makanan yang terdiri dari sereal; produk nasi untuk
makanan; produk-produk roti untuk makanan; puding; puding beras; puding roti; puff pastry (roti); ragi; rempah-rempah; roti
gandum; roti gandum hitam; roti*; sagu; salad makaroni; salad nasi; sambal; saos; saos tomat; saus; saus [bumbu]; saus
cabai; saus coklat; saus pedas berbumbu; saus spaghetti; saus tiram [sambal]; saus tomat; saus untuk daging; sediaan
Makanan dari Padi-padian; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; sediaan untuk
membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan berbahan dasar makanan karbohidrat; sediaan-sediaan untuk
minuman berbahan dasar kopi; sereal gandum; sereal siap saji; serpihan Oat; sirup beras merah [pemanis alami]; sohun;
songpyeon [kue beras berbentuk setengah bulan dengan isian manis atau semi-manis]; sorbet (es); souffle coklat; spageti;
tapioka untuk makanan; teh; teh (bukan untuk keperluan medis); teh abu-abu earl; teh acanthopanax; teh atau kakao; teh
barley; teh barley yang dipanggang; teh bebas kafein; teh beraroma; teh buah; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis; teh celup; teh
chai; teh coca; teh dengan aroma bibit gandum; teh dingin; teh ekor kuda, selain untuk penggunaan obat; teh fieldmint; teh
ginseng merah; teh goji berry; teh herbal yang menggunakan kantong teh yang mengandung kelor; teh herbal, selain untuk
penggunaan obat; teh hijau; teh hijau bubuk; teh hijau nanah mint; teh hitam; teh instan; teh jahe; teh jeruk nipis; teh
kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh kunyit; teh lengkeng; teh melati; teh melon; teh oolong [teh Cina]; teh
pelangsing; teh peppermint; teh putih; teh rooibos; teh rosella; teh rosemary; teh rumput hijau; teh sage; teh sitrun; teh
spearmint; teh susu; teh susu berbahan dasar teh; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh
yang ditambahkan dengan berbagai aroma; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie; teh
yang terbuat dari rumput laut; tepung; tepung Hunkwe; tepung bebas gluten; tepung beras; tepung bumbu; tepung cannihua;
tepung dan olahan yang terbuat dari sereal; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan
kembang gula, es konsumsi; tepung gandum; tepung gandum yang dipanggang; tepung hasil dari produksi penggilingan;
tepung jagung; tepung jagung untuk keperluan kuliner; tepung kacang; tepung kacang hijau; tepung kedelai; tepung kentang;
tepung kentang *; tepung kentang untuk keperluan kuliner; tepung kentang untuk makanan; tepung kuat (dari gandum keras);
tepung kue; tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih; tepung serbaguna; tepung tanpa rasa;
tepung tapioka; tepung tapioka*; tepung terigu; tepung yang mengembang sendiri; tepung*; topokki [hidangan yang dimasak
terutama terdiri dari kue beras tumis dengan pasta cabai yang difermentasi]; topping coklat; tteokguk [hidangan dari irisan kue
beras oval dengan kaldu khas Korea]; wafer gulung [cookies]; waffel===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032645
: 10/05/2021 12:52:32
:
: HENRY ANTHONYO CHANDRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Kedungpane No. 200, RT.003/RW.005, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota
Semarang, Jawa Tengah
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PARKSON + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, hitam, cokelat.
: 26
: ===Jumbai [keperluan jahit-menjahit]; alat jahit menjahit kecuali benang; ban elastis untuk penahan baju lengan; bros
[aksesoris pakaian]; haberdashery [artikel penjahit] *, kecuali utas; hiasan renda; hiasan tambahan [lacework]; jarum *; jarum
jahit; kancing jepret; kancing untuk pakaian; kerah tetap; patch kain untuk pakaian; pengait pakaian [pengencang]; peniti;
perlengkapan menjahit; pita (perlengkapan jahit menjahit); pita dekoratif [perlengkapan jahit menjahit]; pita elastis; pita hias
tekstil; pita, bukan dari kertas, untuk pembungkus kado; renda; renda dan bordir; ritsleting; rumbai-rumbai; tali elastis; web
fusible untuk keperluan menjahit===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021032646
: 10/05/2021 12:53:22
:
: NATALIA KIRA CATHERINE PERRY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Joglo Putih, Jl. Tri Kahyangan 1,
Desa Belalang, Tabanan,
Bali, Kabupaten Tabanan, Bali
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SHAMBHALA LEGACY + Logo
: SHAMBHALA LEGACY + Logo : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning Keemasan dan Biru Tua.
: 43
: ===Jasa hotel dan resor; Jasa penyediaan akomodasi hotel sementara; Jasa penyediaan fasilitas seminar dan rapat; Jasa
penyewaan villa; Jasa resort; Jasa vila; Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Penyediaan
fasilitas untuk pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi dan pameran; Perhotelan; layanan akomodasi
perhotelan; layanan hotel liburan; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; menyediakan fasilitas pameran di hotel; menyewakan
ruang serba guna di hotel-hotel untuk mengadakan seminar; penyewaan akomodasi sementara di vila dan bungalow;
penyewaan ruangan untuk mengadakan acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021032647
: 10/05/2021 12:57:35
:
: NELSON TUGIYANTO LIAW

540 Etiket

: Jl. Pulomas III G No. 5, RT.003 RW.012, Kel. Kayu Putih, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta
: Indrie Vietiamawan S.H
: WISNU AGUNG KENCANA Ruko Premier Park 2 Blok AA No. 16 - 17 Rt. 004 Rw.
015 Kelurahan Cikokol Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: nelson architects + Lukisan/Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 42
: ===Arsitektur; Desain arsitektural dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait Desain arsitektural; Desain dan
penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait interior arsitektural; Desain dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi
terkait renovasi bangunan, rumah atau interior; Desain dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait warna, interior
dan eksterior; Desain interior bangunan, kantor dan apartemen; Desain rumah dan pusat pengembangan; Jasa desain interior
dan konsultasi desain interior, semua di bidang dekorasi rumah, pengembangan rumah, desain dapur dan kamar mandi, tata
ulang dan renovasi; Jasa penelitian, pengujian, evaluasi dan desain teknis, yaitu penelitian teknis di bidang akustik, desain
interior, dan pengujian kualitas produk untuk menguji operasi dan efektivitas peralatan suara yang berkaitan dengan peredam
suara di tempat kerja; Jasa pengujian untuk bangunan dan proyek konstruksi; Jasa pengujian untuk barang dan jasa yang
diinstalasikan di dalam dan dekat bangunan dan jasa konstruksi situs arsitek; Jasa sertifikasi; Jasa sertifikasi bangunan;
Konsultasi arsitektur, termasuk arsitektur pusat perbelanjaan; Layanan Konsultasi arsitektur dan desain interior; Penyediaan
informasi tentang jasa desain mengenai warna, interior dan eksterior; Penyediaan informasi, saran dan konsultasi desain
interior dan eksterior yang berkaitan dengan kesesuaian warna; dekorasi interior dan desain dekorasi interior, termasuk
dekorasi interior bangunan komersial dan pusat perbelanjaan; desain arsitektur; desain arsitektur di bidang kondominium
mewah; desain arsitektur di bidang rumah keluarga tunggal; desain dan pengembangan arsitektur perangkat keras komputer;
desain dan pengembangan arsitektur perangkat lunak komputer; desain dekorasi interior; desain dekorasi interior untuk toko;
desain interior; desain interior bangunan; desain interior dan eksterior bangunan; desain interior toko; desain interior untuk
kantor; desain interior untuk mengoptimalkan peredaman suara; jasa arsitektur dan teknik; jasa arsitektur interior; jasa
arsitektur untuk desain bangunan; jasa arsitektur untuk desain bangunan industri; jasa arsitektur untuk desain bangunan
kantor; jasa arsitektur untuk desain bangunan komersial; jasa arsitektur untuk desain pusat perbelanjaan; jasa arsitektur untuk
desain tempat ritel; jasa arsitektur untuk merencanakan bangunan, bangunan industri dan bangunan komersial; jasa arsitektur
yang berkaitan dengan pengembangan lahan; jasa desain arsitektur di bidang lalu lintas dan transportasi; jasa desain interior
dan eksterior; jasa desain interior dan eksterior untuk bangunan, proyek konstruksi dan perbaikan gedung yang sedang
dibangun; jasa desain, pengembangan dan arsitektur; jasa teknik konstruksi [studi proyek teknis di bidang konstruksi];
konsultasi arsitektur; konsultasi dekorasi interior; konsultasi di bidang arsitektur dan penyusunan konstruksi; konsultasi di
bidang desain arsitektur; konsultasi perancangan arsitektur dan konstruksi; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan
pengembangan perangkat lunak komputer dan arsitektur perangkat keras; konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan
arsitektur; layanan arsitektur; layanan arsitektur yang berkaitan dengan perencanaan real estat dan pengembangan tanah;
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layanan arsitektur, teknik dan lingkungan; layanan dekorasi interior; layanan desain berbantuan komputer yang berkaitan
dengan arsitektur; layanan desain dekorasi interior; layanan ilmiah dan teknologi, yaitu penelitian dan desain di bidang piranti
lunak jaringan komputer dan arsitektur datacenter komputer; layanan konsultasi Internet, yaitu, layanan konsultasi teknik
dalam bidang arsitektur datacenter, solusi komputasi cloud untuk umum dan swasta, serta evaluasi dan implementasi layanan
teknologi Internet; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan arsitektur dan infrastruktur teknologi informasi;
layanan konsultasi mengenai desain pengembangan rumah, instalasi, perbaikan, dan proyek renovasi dan konsultasi dekorasi
interior; layanan konsultasi teknik di bidang arsitektur datacenter; layanan konsultasi teknis di dalam bidang arsitektur
datacenter, solusi komputasi cloud umum dan swasta, dan evaluasi dan implementasi teknologi dan layanan internet; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan desain dekorasi interior; layanan konsultasi yang berkaitan dengan desain interior;
manajemen proyek arsitektur; membangun manajemen proyek [penyusunan konstruksi, desain dan perencanaan];
memberikan informasi di bidang desain arsitektur melalui situs web; memberikan informasi di bidang desain interior melalui
situs web; menyediakan jasa konsultasi untuk mengembangkan sistem komputer, aplikasi, arsitektur dan perangkat keras
komputer, perangkat lunak dan firmware, yakni, program pengembangan perangkat lunak komputer; menyediakan layanan
desain grafis untuk membuat pengaturan lingkungan interior khusus; penelitian arsitektur; penelitian dan pengembangan
sehubungan dengan semikonduktor, sirkuit terintegrasi semikonduktor, chips memori semikonduktor, alat pengontrol memori
semikonduktor, sirkuit terintegrasi memori semikonduktor, chips prosesor semikonduktor, prosesor semikonduktor, alat
pengontrol mikro, unit mikrokontroler, alat pengontrol mikro berdaya rendah, chips sirkuit, chips komputer, CPU, chips
komputer dan CPU RISC-V (arsitektur perangkat keras set sumber terbuka yang didasarkan pada prinsip-prinsip komputer set
instruksi yang dikurangi), chips komputer dan CPU dengan set instruksi arsitektur; penyusunan laporan arsitektur;
perencanaan arsitektur; perencanaan arsitektur dan layanan konsultasi; perencanaan dan desain dapur; perencanaan dan
desain tata ruang komunitas perumahan dan komersial; perencanaan dan desain tata ruang untuk dapur dan kamar mandi;
persiapan laporan yang berkaitan dengan studi proyek teknis untuk proyek konstruksi; persiapan rencana arsitektur; saran,
konsultasi dan informasi yang berhubungan dengan interior dan eksterior bangunan, teknik, dampak lingkungan, jasa
sertifikasi dan jasa arsitektural===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021032648
: 10/05/2021 12:59:39
:
: NATALIA KIRA CATHERINE PERRY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Joglo Putih, Jl. Tri Kahyangan 1,
Desa Belalang, Tabanan,
Bali, Kabupaten Tabanan, Bali
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SHAMBHALA LEGACY + Logo
: SHAMBHALA LEGACY + Logo : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning Keemasan dan Biru Tua.
: 42
: ===Jasa advis, konsultasi dan bantuan teknis sehubungan dengan jasa riset dan uji ilmiah, analisis ilmiah dan teknis,
konservasi lingkungan, dan riset dan pengembangan di bidang perlindungan lingkungan dan ekologi.; Jasa konservasi
lingkungan; Penelitian di bidang konservasi lingkungan; Riset dan pengembangan di bidang perlindungan lingkungan dan
ekologi; survei atau penelitian tentang konservasi keanekaragaman hayati di hutan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021032649
: 10/05/2021 13:04:21
:
: PT. Natura Pesona Mandiri

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Denpasar Bedugul Km 36 BR. Sekargula, Kel. Mekarsari, Kec. Baturiti,
Kabupaten Tabanan, Bali
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PULAU DEWATA + Lukisan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 35
: ===Iklan dan promosi kosmetik; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan
toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa eceran atau grosiran untuk kosmetik,
sampo rambut, kondisioner rambut, bilas rambut, perawatan rambut, pomade rambut, lilin rambut, minyak rambut, semprotan
rambut, mist rambut yang memiliki efek aromatisasi atau efek wewangian dalam bentum semprotan, losion wajah kosmetik,
losion badan, krim badan, krim wajah, minyak kelonyo, deodoran badan, krim tangan, parfum cair, dan parfum dalam bentuk
padat; Jasa eceran atau grosiran untuk parfum dan bahan-bahan aroma, dupa, sediaan-sediaan wewangian, buluh penyebar

740
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pengharum udara, sediaan-sediaan pengharum ruangan, pasta wangi untuk keperluan kosmetik, sachet wewangian,
wewangian untuk mobil, dan sediaan-sediaan pengharum udara; Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan
dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan
kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaansediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik, pisau
cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah,
perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan/atau visual dan
perangkat periferal, kalkulator, komputer, peranti lunak komputer, peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera,
perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar, pembawa data
magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik,
kertas, karton dan barang-barang terbuat dari kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat
tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain, barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian,
koper, payung, tongkat untuk berjalan, kantong dan tas yang tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil,
pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman,
makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa ekspor impor untuk perbekalan farmasi, peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika; Jasa grosir di bidang kosmetik; Jasa
konsultasi bisnis dalam bidang operasional distributor, orang ke orang, grosir dan layanan penjualan eceran untuk nutrisi dan
suplemen diet, kosmetik, minuman, dan sari buah.; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk
berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga, peralatan dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah
dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan,
mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk badan dan kecantikan; Jasa pengadaan kerjasama untuk
keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa sales dan promosi untuk
pihak ketiga atas perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik; Jasa toko retail yang menjual kosmetik;
Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan eceran atau grosir untuk
kosmetik dan alat kesehatan; Layanan penjualan kosmetik, persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan perawatan gigi
dan mulut, sabun dan deterjen secara eceran atau grosir; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko
grosir yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang menampilkan tisu kosmetik
yang sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan
mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik;
Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko ritel yang menampilkan
kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo;
Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa
dengan cara mengoperasikan ritel pusat perbelanjaan komprehensif online, grosir, dan layanan ritel online kuku buatan, stiker
nail art, tips kuku, kertas transfer untuk nail art, cat kuku [kosmetik], sediaan penguatan kuku, kondisioner kuku, cat kuku,
enamel kuku, penghilang enamel kuku, gel kuku, sediaan untuk menghilangkan kuku gel, lapisan atas cat kuku, krim kuku
untuk penggunaan kosmetik, glitter kuku, cat kuku dan penghapus cat kuku, sediaan perawatan kuku kosmetik, perekat untuk
membubuhkan kuku atau bulu mata buatan, sediaan buffing kuku, kikir kuku dan warna kuku; Penjualan eceran, grosir,
penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh
elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang
berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion
dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan
untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus
kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris
rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding
dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai
dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set
bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan
barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan
penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau
jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan ritel wewangian, kosmetik, barang yang terbuat dari bahan kulit atau
bahan imitasikulit, tas, kacamata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jual
beli ritel online yang menawarkan wewangian, barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasi kulit, tas, kacarnata dan
kacarnata pelindung dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jasa perna saran dan promosional,
terutama melalui media elektronik, publikasi untuk tulisan pUblisitas, pengumpulan pcndapat, studi pasar.; Penyediaan jasa
ritel dengan cara pemasaran langsung sehubungan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan,
aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan,
peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang
dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor,
dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala,
tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan jasa ritel
melalui suatu saluran televisi yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris
mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan
perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit,
tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas
tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat
pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
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Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon genggam atau perangkat telekomunikasi lainnya yang berkaitan
dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk
perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Perdagangan besar kosmetik; Pusat perbelanjaan
komprehensif melalui internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries), sediaan
pemeliharaan gigi (dentifrices), sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas
kaki dan penutup kepala, tas dan dompet kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat
pengajaran, bahan pengajaran, sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur
peralatan makan, mebel/furnitur, peralatan pendingin listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi;
Toko bebas pajak untuk kosmetik dan obat-obatan; Toko yang menjual kosmetik; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa
katalog pemesanan melalui pos dalam kaitannya dengan kosmetik; jasa perantara komersial untuk kosmetik; jasa retail
pemesanan melalui pos yang terkait dengan kosmetik; jasa retail sehubungan dengan penjualan kosmetik; jasa retail
sehubungan dengan penjualan kuas, kotak wadah sisir, sisir, alat-alat kosmetik, alat penghilang bau untuk penggunaan
pribadi, kuas alis mata, rambut untuk kuas, perlengkapan penghapus tata rias, kuas kuku; jasa retail sehubungan dengan
penjualan wewangian, minyak esens, kosmetik, losion rambut, pembersih gigi, alat-alat kosmetik, kosmetik, kolonye eau de,
kosmetik alis mata, pensil alis mata, bulu mata palsu, kuku palsu, pengilap bibir, lipstik, tata rias, bedak tata rias, sediaan tata
rias, sediaan penghapus tata rias, maskara, pengilap kuku, cat kuku, wewangian, parfum; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan karet yang belum diproses dan setengah jadi, getah
perca, getah, asbes, mika dan pengganti semua bahan ini, plastik dan resin dalam bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam
pembuatan, pengepakan, penghentian dan bahan isolasi, pipa fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam, kulit dan kulit
imitasi, kulit halus dan kulit binatang, koper dan tas pembawa, payung dan payung matahari, tongkat, cambuk, tali kekang dan
pelana, kalung, tali pengikat dan pakaian hewan, tas surat seni [kasing], tas atletik, tas kecil penyimpan surat dan dokumen,
gendongan bayi dan anak, ransel, koper, tas, tas untuk aksesoris perjalanan, tas pantai, tas sabuk, ikat pinggang, ikat
pinggang terbuat dari kulit imitasi, ikat pinggang terbuat dari kulit, dompet, tas sepatu bot, tas kantor, tempat kartu nama, tas
kemping, tongkat, kotak kartu, tempat kartu, tempat buku cek, tas, tas untuk telepon bergerak, tas genggam, tas kosmetik, tas
dokumen, tas besar berbentuk silinder, tas malam, pengikat dan tali dari kulit, alat pembawa berbingkai berbentuk ransel untuk
membawa bayi, bingkai untuk tas, bingkai untuk payung, tas garmen, tas senam, tas tangan, pakaian kuda, tas ransel,
kantong pinggul, holdall/koper, selimut kuda , barang penunggang kuda dan tack kuda, dompet kunci, gantungan kunci terbuat
dari kulit yang dilengkapi gantungan kunci, tempat kunci, kantong kunci, ransel /knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas
surat dari kulit [cover], label koper, tali koper , tas untuk perlengkapan menginap semalam, buku saku, dompet saku,
portofolio, kantong, dompet, tas record, pelana kuda, ransel/rucksack, pelana, tas sekolah, tas sekolah bersabuk dari kulit,
ransel anak sekolah, tas sepatu, tas belanja, kereta belanja (tas belanja beroda), tas bahu, tas olah raga, tali untuk sepatu
roda, koper/suitcase, tas perlengkapan mandi, tas jinjing, tas untuk bepergian, koper untuk bepergian, koper/trunk, kursi
payung, tas pinggang (waist bag), tas pinggang (waist pack), kantong untuk tas pinggang (waist bag), kantong untuk tas
pinggang (waist pack), dompet/wallet, dompet untuk dicantelkan pada ikat pinggang, bahan bukan dari logam untuk bangunan
dan konstruksi, pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan bitumen, bangunan yang dapat
dipindahkan bukan dari logam, monumen bukan dari logam, perabot rumah, cermin, bingkai foto , wadah bukan dari logam
untuk penyimpanan atau pengangkutan, tulang, tanduk, tulang ikan paus atau kulit mutiara, kerang, tanah liat magnesium,
batu ambar belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, seprei [kecuali linen], tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah
tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin gorden, hiasan dari plastik untuk bahan makanan, bantal tiup [selain
untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, serta di
bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastik yang belum diproses, komposisi
bahan pencegah kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri, zat untuk penyamakan kulit halus
dan kulit binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta lain, kompos, pupuk kandang,
pupuk, sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak, bahan pencegah karatan dan
kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar alam mentah, logam dalam
bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik tidak mengandung obat dan
sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan pemutih dan zat lain untuk
penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sediaan pembersih tubuh dan
perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan, sabun, anti keringat (pembersih
badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim, pasta gigi, deodoran, sediaan
penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna rambut, sediaan penataan rambut, sediaan perawatan tangan,
sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan perawatan kuku, sediaan menghilangkan cat kuku, cat kuku,
sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur, sediaan untuk menyegarkan napas [tidak mengandung
obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir sepatu, lilin sepatu, sediaan mandi pancuran, produk perawatan
kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan perkakas rumah tangga atau dapur dan wadah kecil, peralatan memasak dan peralatan
makan, sisir dan spons, sikat, bahan pembuat sikat, barang untuk membersihkan, kaca belum dikerjakan atau setengah
dikerjakan, barang pecah belah, porselen dan barang tembikar, gelas bir, mangkuk dan piring, alat untuk menyikat, alat
pembakar, tempat lilin, piringan tempat tadah lilin dari logam mulia, tempat lilin dari logam mulia, hiasan dari porselen,
peralatan pembersih [dioperasikan secara manual], pengocok minuman koktail, teko kopi bukan listrik, tas pendingin,
peralatan kosmetik, cangkir, barang porselen, botol minuman, sedotan untuk minum, patung kecil, alas setrikaan, pot bunga,
botol air yang bisa dilipat, ekstraktor jus buah (dioperasikan secara manual), barang perlengkapan hadiah dan karya seni,
semua terbuat dari porselen tulang (bone china), kristal porselen, tembikar, kaca, porselen atau terakota, wadah es,
perangkap serangga, tempat air dan bejana air minum, cerek, kotak makan siang, patung miniatur, tempat pencampur [bukan
listrik] untuk mencampur minuman , tempat pencampur secara manual [pengocok koktail], mangkok, hiasan, keranjang piknik
yang dilengkapi piring, piring, sedotan untuk minum yang dapat digunakan kembali, sedotan yang dapat digunakan kembali,
botol pengocok, botol untuk olah raga, wol baja, wadah penyimpanan untuk makanan, wadah penyimpanan untuk keperluan
rumah tangga, sedotan, mug bukan dari logam mulia, tas yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga atau
dapur atau digunakan untuk mengangkut dan menyimpan makanan dan minuman, wadah yang diisolasi secara termal untuk
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makanan, termos yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi, tusuk gigi, vas dan kendi, botol air,
kaleng penyiram tanaman, barang untuk berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring, tenda dan terpal, awning dari
bahan tekstil atau sintetis, layar, karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam bentuk curah, bahan pelapis,
bantalan dan pengisi kecuali dari kertas, karton, karet atau plastik, penutup tidak terpasang, bahan tekstil berserat kasar dan
bahan penggantinya, benang dan benang untuk keperluan tekstil, tekstil dan pengganti tekstil, linen keperluan rumah tangga,
tirai tekstil atau plastik, seprei, kain tempat tidur, flanel, handuk, penutup meja, kantong tidur; jasa toko retail secara online
yang berhubungan dengan kosmetik; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasanperhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet,
dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian
dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan
(playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun,
parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian,
tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian,
alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang
disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun,
parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tastas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas
kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetikkosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit,
tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang
tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk
rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; layanan eceran
atau grosir untuk kosmetik; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen;
layanan pemesanan eceran untuk kosmetik; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel atau layanan
grosiran untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan ritel dan grosir untuk berbagai barang,
termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi, wewangian, minyak esensial,
sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan penggosok,
sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker
nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk
membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan
rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan
mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan
persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk
penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan
kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan
wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan minuman, perlengkapan
sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan kosmetik; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris; layanan toko ritel online yang menampilkan produk
kosmetik dan kecantikan; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan saran
produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; pelaksanaan, pengaturan, dan pengelolaan pameran dagang yang terkait
dengan kosmetik; pengaturan pameran dagang kosmetik; penjualan ritel dan grosir kosmetik; penyediaan jasa konsultasi,
informasi, dan penasehatan bisnis yang terkait dengan kosmetik; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog
melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil,
kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan,
peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan
penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan
segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara,
pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum
dan produk kecantikan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021032650
: 10/05/2021 13:07:55
:
: NATALIA KIRA CATHERINE PERRY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Joglo Putih, Jl. Tri Kahyangan 1,
Desa Belalang, Tabanan,
Bali, Kabupaten Tabanan, Bali
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SHAMBHALA LEGACY + Logo
: SHAMBHALA LEGACY + Logo : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning Keemasan dan Biru Tua.
: 36
: ===Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang

740
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Industri Perhotelan, Resort & Pariwisata; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan
mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Maritim; layanan investasi cryptocurrency===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032651
: 10/05/2021 13:08:50
:
: PT. WIRASWASTA GEMILANG INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: The City Tower, Lantai 5, Jl. M.H. Thamrin No. 81, Jakarta 10310, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
: Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: EVALUBE HELIOS PLATINUM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Kuning, Hijau
: 4
: ===Bahan Bakar Bensin; Bahan bakar diesel; Bahan bakar kendaraan, yaitu gasoline dan bahan bakar diesel; Bahan
tambahan bukan kimia untuk bahan bakar motor, bahan bakar dan pelumas, bahan bakar untuk keperluan membalap; Bahan
tambahan, bukan bahan kimia, untuk Bahan Bakar Minyak (Minyak bakar); Gemuk untuk senjata (senjata); Minyak gas;
Minyak pelumas sebagai minyak hidrolik; Minyak solar CN 48; Minyak untuk turbin; Oli mesin untuk sepeda motor; Pelumas
silinder; Pelumas untuk senjata (senjata); Pelumas-pelumas untuk lubang bawah mesin; Pelumas/perekat untuk industri
minyak dan gas; Sediaan penghilang debu; Senyawa pelumas anti-kejang untuk digunakan pada mesin; aditif non-kimia
untuk minyak mesin; aditif non-kimia untuk bahan bakar, pelumas dan gemuk; aditif, non-kimia, untuk bahan bakar motor;
bahan bakar; bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor) dan bahan penerangan; bahan bakar (termasuk minyak sari
untuk motor) untuk digunakan pada semua permukaan dan bahan, baik secara internal maupun eksternal termasuk
penggunaan domestik, rumah tangga dan industri; bahan bakar cair; bahan bakar dan bahan penerangan; bahan bakar gas;
bahan bakar mineral; bahan bakar motor; bahan bakar untuk kendaraan bermotor; batu bara; bensin industri; briket batubara;
cairan pelumas mesin potong; etanol [bahan bakar]; gas untuk penerangan; grafit sebagai pelumas; grease untuk pengawetan
kulit; komposisi menyerap debu berbasis minyak bumi; komposisi pengikat debu; komposisi pengikat debu untuk penyapuan;
lilin *; lilin dan sumbu untuk penerangan; lilin industri; minyak bumi; minyak bumi, mentah atau halus; minyak bunga matahari
untuk keperluan industri; minyak diesel; minyak lobak untuk mesin pelumas; minyak mesin; minyak pelumas [pelumas
industri]; minyak pelumas untuk kendaraan; minyak pelumas untuk keperluan industri; minyak pemotong untuk pengerjaan
logam industri; minyak rantai; minyak tanah; minyak tekstil; minyak untuk cat; minyak untuk pengawetan kulit; oli mesin
otomotif; oli pelumas dan gemuk; oli pelumas untuk mesin kendaraan bermotor; pelumas; pelumas kendaraan bermotor;
pelumas untuk mesin industri; pelumas untuk mesin pesawat terbang; petroleum jelly untuk keperluan industri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021032652
: 10/05/2021 13:09:18
:
: NELSON TUGIYANTO LIAW

540 Etiket

: Jl. Pulomas III G No. 5, RT.003 RW.012, Kel. Kayu Putih, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta
: Indrie Vietiamawan S.H
: WISNU AGUNG KENCANA Ruko Premier Park 2 Blok AA No. 16 - 17 Rt. 004 Rw.
015 Kelurahan Cikokol Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: nelson architects + Lukisan/Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 20
: ===Alat bukan untuk membuka pintu furnitur; Bantal Korea (Bangsuk); Bantal [furnitur]; Bantal besar; Bantal dekoratif; Bantal
untuk leher [bukan bantal untuk keperluan medis atau keperluan bedah]; Bantalan kasur; Blok cermin; Boks atau ranjang
tempat tidur bayi atau tempat main bayi; Cermin LED; Cermin saku; Cermin saku untuk tas; Dasar kasur; Dudukan (furnitur)
untuk digunakan dengan televisi; Furnitur halaman; Furnitur kamar tidur yang dilengkapi; Furnitur taman dibuat dari kayu;
Furnitur taman terbuat dari aluminium; Furnitur taman terbuat dari logam; Furnitur untuk anak-anak; Furnitur yang dapat
dikonversi menjadi tempat tidur; Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Jendela dalam yang tidak tembus pandang
(mebel); Kain penutup furnitur yang disesuaikan dengan bentuknya; Kastor mebel, bukan dari logam; Kastor tempat tidur,
bukan dari logam; Kayu tenun (mebel) atau anyaman dari kayu; Kepala tempat tidur; Kotak penyimpanan (furnitur); Kursi
aluminium; Kursi alas; Kursi anak-anak; Kursi api unggun rendah tanpa lengan; Kursi bayi; Kursi dengan roda kastor; Kursi
duduk atau tidur bayi (rocker); Kursi duduk ayun (swing); Kursi duduk bayi; Kursi duduk goyang dengan gantungan mainan
(bouncer); Kursi duduk makan yang dapat dilipat; Kursi duduk makan yang dapat dinaikan dan di turunkan; Kursi duduk
mandi; Kursi kerja; Kursi konferensi; Kursi konvertibel; Kursi malas; Kursi pada bingkai skid; Kursi pantai; Kursi perabot kantor;
Kursi perjamuan; Kursi permainan komputer; Kursi putar; Kursi santai; Kursi tamu (sofa); Kursi tinggi [furnitur]; Kursi tukang
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cukur; Lemari anak-anak; Lemari belajar; Lemari berlaci; Lemari beroda; Lemari bufet; Lemari buku; Lemari dari peti; Lemari
hias; Lemari kaca; Lemari kamar mandi; Lemari kantor (filling cabinet); Lemari kecil; Lemari makan; Lemari pajangan dari
logam; Lemari rias; Lemari sayur aluminium; Lemari serbaguna; Lemari setelan; Lemari televisi; Lemari untuk Televisi dan
Audio; Lemari untuk kamar tidur; Lemari yang digantung; Lemari-lemari dari logam; Lemari-lemari untuk dapur; Meja
aluminium; Meja [Perabotan]; Meja [furnitur]; Meja berlaci; Meja cuci muka (perabot rumah tangga); Meja dapur; Meja dengan
ketinggian yang dapat disesuaikan; Meja gambar; Meja ganti untuk bayi; Meja kecil; Meja modular [perabot]; Meja panjang
untuk melayani pembeli; Meja rapat kantor; Meja rias untuk di dalam kamar mandi; Meja roll-top (meja tulis dengan penutup
geser yang fleksibel di lekukan yang melengkung); Meja ruang makan; Meja samping tempat tidur; Meja satuan; Meja
serbaguna; Meja seterika / gosok; Meja sudut; Meja tamu; Meja telepon; Meja televisi; Meja tulis ringan; Meja untuk digunakan
di kebun; Papan kerangka tempat tidur (kayu); Penopang untuk mencegah jatuhnya furnitur; Penutup pakaian (lemari
pakaian); Perlengakapan tempat tidur bukan dari logam; Perlengkapan tempat tidur (kecuali kain pertiduran); Pouffes
(tumpuan kaki empuk atau kursi rendah tanpa punggung); Rak meja [perabot]; Rak menjadi furnitur kamar bayi; Ranjang
(Tempat Tidur); Roda tempat tidur bukan dari logam; Sandaran tempat tidur (perlengkapan tempat tidur); Tempat tidur (bukan
untuk keperluan medis); Tempat tidur anak-anak; Tempat tidur anak-anak terbuat dari kain dalam bentuk tas; Tempat tidur
dilengkapi kasur innerspring; Tempat tidur hidrostatik (air) bukan untuk keperluan medis; Tempat tidur kecil yang dilipat;
Tempat tidur lipat; Tempat tidur pantai dengan kaca depan; Tempat tidur per (spring bed); Tempat tidur sorong; Tempat tidur
tunggal / ganda; Tempat tidur untuk keperluan medis; Tempat tidur yang bisa disesuaikan; Tempat tidur, tempat tidur, kasur,
bantal dan bantalan; Tepi tepi terbuat dari kayu dan pengganti kayu untuk digunakan dalam furnitur; Tikar tetap rekat untuk
mencegah jatuhnya furnitur; Tirai jendela dalam ruangan [bernuansa] [furnitur]; Ujung ranjang; alas tidur [tikar atau bantal]; alat
kelengkapan furnitur, bukan dari logam; baby bouncers [kursi]; bagian furnitur; bangku [furnitur]; bangku wakil [furniture];
bantal; bantal air, selain untuk keperluan medis; bantal anti-roll untuk bayi; bantal bean bag; bantal beraksen; bantal berbusa;
bantal bersalin; bantal busa memori; bantal dacron; bantal diisi dengan rambut; bantal dukungan belakang, bukan untuk tujuan
medis; bantal dukungan kepala untuk bayi; bantal dukungan leher tiup; bantal dukungan untuk digunakan di tempat duduk
bayi; bantal guling; bantal hewan peliharaan; bantal hias; bantal kasur; bantal kursi; bantal latex; bantal leher; bantal luar;
bantal mandi; bantal menyusui; bantal penopang/penyangga yang melingkari leher [bukan bantal untuk keperluan medis atau
keperluan bedah]; bantal penyangga kepala; bantal penyangga kepala untuk dipasang pada kursi mobil anak; bantal
penyangga leher; bantal perjalanan; bantal posisi kepala untuk bayi; bantal stadion; bantal tiup; bantal udara, bukan untuk
keperluan medis; bantal untuk furnitur; bantalan; bantalan kantong tidur; bantalan kasur dipasang; bantalan kursi; bantalan
terasa untuk kaki furnitur; basis tempat tidur dipan; bayi mengganti meja; berbaring kursi; berdiri bagasi menjadi furnitur;
bingkai cermin; bingkai foto; bingkai foto logam mulia; bingkai foto yang terbuat dari kertas; bingkai foto yang terbuat dari kulit;
bingkai foto, bukan dari logam mulia; bingkai furnitur; bingkai tempat tidur; bingkai tempat tidur dari logam; buaian berbentuk
keranjang untuk bayi; cermin; cermin [kaca perak]; cermin [perabot]; cermin cukur; cermin dekoratif; cermin ditingkatkan oleh
lampu listrik; cermin genggam [cermin toilet]; cermin kamar mandi; cermin kompak pribadi; cermin loker; cermin loker
magnetik; cermin tangan silikon; cermin toilet; cetakan furnitur; cetakan untuk bingkai foto; chadansu [lemari untuk layanan
teh]; coaster karpet untuk melindungi kaki furnitur; dasar kasur; dasar tempat tidur; daun meja; display berdiri kardus menjadi
furnitur; dudukan cermin; furnitur anak-anak; furnitur antik; furnitur bambu; furnitur bar; furnitur bayi; furnitur bean bag; furnitur
bentwood; furnitur berlapis; furnitur dalam bentuk kantong busa; furnitur dalam ruangan; furnitur dari bahan plastik; furnitur dari
baja; furnitur dari kayu; furnitur dari kulit; furnitur dari logam; furnitur dek; furnitur dengan isi busa tanpa rangka; furnitur kaca;
furnitur kamar mandi; furnitur kamar tidur; furnitur kamar tidur yang dibuat khusus; furnitur khusus; furnitur kolam renang;
furnitur luar ruang dari plastik; furnitur luar ruang, bukan dari logam; furnitur luar ruangan dari logam; furnitur modular; furnitur
outdoor dari kayu; furnitur pembibitan; furnitur rotan; furnitur ruang makan; furnitur ruang santai; furnitur ruang tamu; furnitur
seksional; furnitur taman; furnitur taman dari aluminium; furnitur taman dari kayu; furnitur taman dari logam; furnitur taman dari
plastik; furnitur taman, bukan dari logam; furnitur tanpa rangka, yang empuk; furnitur tempat duduk; furnitur teras; furnitur
teras, bukan dari logam; furnitur tiup; furnitur untuk bayi dan remaja; furnitur untuk berkemah; furnitur untuk keperluan industri;
furnitur untuk memajang barang; furnitur untuk memegang terarium dalam ruangan; furnitur untuk toko; furnitur wallpaper;
furnitur yang dapat diubah; furnitur yang terbuat dari kayu atau pengganti kayu; furnitur yang terbuat dari kayu pengganti;
furnitur yang terbuat dari pipa baja; furnitur, cermin, bingkai foto; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa,
kasur kapuk, kasur pegas/per; gagang mebel dari plastik; gagang mebel, bukan dari logam; gantungan cermin, bukan dari
logam; gantungan handuk [furniture]; gerbong makan malam [furniture]; gerobak beroda yang secara khusus diadaptasi untuk
peralatan audiovisual [furnitur]; jemuran; jemuran aluminium; kaca aluminium (cermin); kaca cermin lembaran untuk
penggunaan umum; kaca lapis aluminium (cermin); kaca perak [cermin]; kaki kursi; kaki untuk furnitur; kasur; kasur air, bukan
untuk keperluan medis; kasur berkemah; kasur berkemah tiup; kasur berpegas; kasur busa; kasur busa memori; kasur dacron;
kasur dacron berper; kasur dacron rollball berper; kasur futon; kasur jerami; kasur latex; kasur lipat; kasur pegas; kasur per
busa; kasur perlatex; kasur tiup; kasur tiup untuk digunakan saat berkemah; kasur tiup untuk penggunaan rekreasi; kasur
toppers; kasur udara; kasur udara untuk digunakan saat berkemah; kasur udara untuk penggunaan rekreasi; kasur udara,
bukan untuk keperluan medis; kasur yang terbuat dari kayu fleksibel; kombinasi kneeler dan kursi untuk berkebun; kotak
penyimpanan (mebel) untuk peralatan perawatan kuda; kotak peralatan dan troli (bukan dari logam) (furnitur); kursi; kursi
tumpuk; kursi [kursi]; kursi [perabot]; kursi anak TK/Paud; kursi bar; kursi bean bag; kursi belajar; kursi berjemur; kursi
berlengan; kursi bistro; kursi booster untuk anak-anak; kursi cinta; kursi dari logam; kursi dengan isi busa; kursi direktur; kursi
disesuaikan untuk bayi; kursi disesuaikan untuk digunakan oleh mereka yang memiliki kesulitan mobilitas; kursi drum; kursi
duduk berroda; kursi ergonomis untuk pijat duduk; kursi geladak; kursi geladak lipat; kursi goyang; kursi goyang untuk bayi;
kursi kantor; kursi lipat; kursi lipat stadion portabel; kursi luar; kursi makan; kursi malas; kursi mandi; kursi mandi bayi portabel
untuk digunakan di bak mandi; kursi mandi beroda; kursi mandi pancuran bukan logam; kursi mandi portabel; kursi mandi
untuk bayi; kursi memancing; kursi pantai; kursi penata rambut; kursi penyusunan; kursi piknik; kursi roda untuk di kamar
mandi; kursi santai; kursi santai untuk perawatan kosmetik; kursi taman; kursi teras; kursi tinggi; kursi tinggi untuk bayi; kursi
tiup; kursi untuk anak-anak; kursi untuk memancing; kursi yang dapat diatur ketinggian; kursi-kursi; kurung bingkai foto; laci
[bagian furnitur]; layar [furnitur]; layar terbuat dari buluh [furnitur]; layar terbuat dari pengganti buluh [furnitur]; layar terbuat dari
pengganti buluh atau buluh [furniture]; layar untuk perapian [furnitur]; lemari; lemari Pajangan [furnitur]; lemari [perabot]; lemari
alat dari logam; lemari arsip; lemari baju aluminium; lemari berlaci; lemari besi; lemari cermin; lemari dapur; lemari dilengkapi
dengan cermin; lemari dinding; lemari dipasang; lemari handuk; lemari indeks [furniture]; lemari kamar mandi; lemari kamar
tidur; lemari kartu indeks; lemari keamanan; lemari komputer [perabot]; lemari kunci; lemari makan; lemari obat; lemari
pajangan; lemari pakaian; lemari penyimpanan dari logam; lemari peraga perhiasan; lemari piring; lemari plastik; lemari
senjata; lemari sepatu; lemari untuk layanan teh; lemari-lemari termasuk lemari pakaian, lemari besi dan buffet; lembaran
bantalan jala plastik untuk rak pelapis; mebel; mebel dari logam untuk berkemah; mebel dari rotan; mebel tebu; meja; meja
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anak TK/Paud; meja balok kayu cacah; meja bar; meja belajar; meja berdiri; meja berlaci; meja bistro; meja centrepieces
[ornamen] terbuat dari kayu; meja centrepieces [ornamen] terbuat dari plastik; meja dari logam; meja gambar; meja kantor;
meja kerja; meja kerja industri; meja ketik; meja komputer; meja kopi; meja kursi cafe; meja lipat; meja luar; meja makan; meja
marmer; meja mosaik; meja pajangan [perabot]; meja pangkuan; meja perawatan hewan peliharaan; meja pijat; meja piknik;
meja portabel; meja rias; meja rias [perabot]; meja rias dapur; meja rias tiga cermin; meja samping; meja sekolah; meja
sesekali; meja taman; meja teh; meja teras; meja tulis; meja yang dapat diatur ketinggiannya.; meja-meja termasuk meja rias,
meja makan, meja tulis; melihat bangku menjadi furnitur; panel furnitur; panel kayu dekoratif [furnitur]; partisi berdiri bebas
[furnitur]; partisi furnitur; partisi furnitur dari kayu; partisi kantor bergerak [furniture]; patio furniture dari kayu; patio furniture dari
logam; patio furniture dari plastik; pemegang cetak biru [furnitur]; penutup furnitur dari kain; penutup furnitur yang dipasang,
bukan dari kain; penutup furnitur yang terpasang; perlengkapan tempat tidur, bukan dari logam; peti furnitur; pijakan untuk
bunga [furnitur]; pintu lemari menangkap, bukan dari logam; pintu untuk furnitur; pusat hiburan [furnitur]; rak furnitur; rak
handuk berdiri bebas [furnitur]; rak untuk lemari arsip; ranjang; ranjang kayu; ranjang logam; ranjang untuk memijat; rel tempat
tidur; rumah tangga cor batu dan furnitur taman; sandaran kepala untuk tempat tidur; sandaran punggung portabel untuk
digunakan dengan kursi; sandaran tangan untuk furnitur; sandaran tempat tidur; sarung bantal; selimut untuk pakaian [lemari
pakaian]; shikibuton [kasur jepang]; slider furnitur non-logam; stan khusus diadaptasi untuk memegang klub golf [furnitur];
tarikan batu untuk lemari, laci dan perabot; tarikan keramik untuk furnitur; tarikan keramik untuk lemari; tarikan keramik untuk
lemari, laci dan perabot; tatakan meja / talenan yang digunakan dalam furnitur; tempat duduk dan tempat tidur untuk bayi yang
dapat dinaik-turunkan serta dapat berayun-ayun yang dilengkapi mainan gantung; tempat duduk tambahan diletakkan di atas
kursi; tempat tidur; tempat tidur anjing; tempat tidur bayi; tempat tidur bean bag; tempat tidur bulu [toppers kasur]; tempat tidur
dengan ruang penyimpanan; tempat tidur diangkut; tempat tidur dipan; tempat tidur dipan menggabungkan ruang
penyimpanan; tempat tidur hewan; tempat tidur hewan peliharaan tiup; tempat tidur kapsul; tempat tidur kayu; tempat tidur
kucing; tempat tidur kursi; tempat tidur lipat; tempat tidur menggabungkan basis dipan; tempat tidur pantai; tempat tidur
portabel; tempat tidur portabel untuk anak-anak; tempat tidur portabel untuk hewan peliharaan; tempat tidur rumah sakit;
tempat tidur sofa; tempat tidur susun; tempat tidur terbuka; tempat tidur udara, bukan untuk tujuan medis; tempat tidur untuk
anak-anak; tempat tidur untuk bayi; tempat tidur untuk hewan; tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah tangga; tempat
tidur, kecuali linen; tikar tidur siang [bantal atau kasur]; toppers kasur dipasang; trestles, bukan dari logam, untuk meja
pendukung; tumpuan kaki empuk atau kursi rendah tanpa punggung; ubin cermin; unit dinding [furnitur]; wazukue [meja
rendah bergaya Jepang]; workstation komputer [furnitur]; yo [kasur tradisional Korea]; zabuton [bantal lantai Jepang]; zaisu
[Kursi bergaya Jepang]; zataku [meja rendah gaya Jepang]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032653
: 10/05/2021 13:14:27
:
: PT PLASTINDO JAYA UTAMA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Metal No. 8, RT.000 RW.000, Tanjung Mulia Hilir, Medan Deli, Kota Medan,
Sumatera Utara
: Phoa Bing Hauw S.H.
: Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HIBIKI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 12
: ===Pelindung tempat duduk untuk kendaraan (cover seat); kain penutup jok untuk kendaraan; peralatan anti selip untuk roda
kendaraan; tempat tidur untuk kendaraan; terpal diadaptasi [berbentuk] untuk digunakan dengan kapal; terpal diadaptasi
[berbentuk] untuk digunakan dengan kendaraan; tirai penghalang sinar matahari yang disesuaikan untuk mobil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021032654
: 10/05/2021 13:15:20
:
: PT. Natura Pesona Mandiri

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Denpasar Bedugul Km 36 BR. Sekargula, Kel. Mekarsari, Kec. Baturiti,
Kabupaten Tabanan, Bali
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NUSA PENIDA+LUKISAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 35
: ===Iklan dan promosi kosmetik; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan
toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa eceran atau grosiran untuk kosmetik,
sampo rambut, kondisioner rambut, bilas rambut, perawatan rambut, pomade rambut, lilin rambut, minyak rambut, semprotan

740

Halaman 194 dari 1262

rambut, mist rambut yang memiliki efek aromatisasi atau efek wewangian dalam bentum semprotan, losion wajah kosmetik,
losion badan, krim badan, krim wajah, minyak kelonyo, deodoran badan, krim tangan, parfum cair, dan parfum dalam bentuk
padat; Jasa eceran atau grosiran untuk parfum dan bahan-bahan aroma, dupa, sediaan-sediaan wewangian, buluh penyebar
pengharum udara, sediaan-sediaan pengharum ruangan, pasta wangi untuk keperluan kosmetik, sachet wewangian,
wewangian untuk mobil, dan sediaan-sediaan pengharum udara; Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan
dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan
kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaansediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik, pisau
cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah,
perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan/atau visual dan
perangkat periferal, kalkulator, komputer, peranti lunak komputer, peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera,
perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar, pembawa data
magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik,
kertas, karton dan barang-barang terbuat dari kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat
tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain, barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian,
koper, payung, tongkat untuk berjalan, kantong dan tas yang tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil,
pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman,
makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa ekspor impor untuk perbekalan farmasi, peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika; Jasa grosir di bidang kosmetik; Jasa
konsultasi bisnis dalam bidang operasional distributor, orang ke orang, grosir dan layanan penjualan eceran untuk nutrisi dan
suplemen diet, kosmetik, minuman, dan sari buah.; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk
berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga, peralatan dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah
dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan,
mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk badan dan kecantikan; Jasa pengadaan kerjasama untuk
keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa sales dan promosi untuk
pihak ketiga atas perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik; Jasa toko retail yang menjual kosmetik;
Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan eceran atau grosir untuk
kosmetik dan alat kesehatan; Layanan penjualan kosmetik, persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan perawatan gigi
dan mulut, sabun dan deterjen secara eceran atau grosir; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko
grosir yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang menampilkan tisu kosmetik
yang sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan
mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik;
Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko ritel yang menampilkan
kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo;
Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa
dengan cara mengoperasikan ritel pusat perbelanjaan komprehensif online, grosir, dan layanan ritel online kuku buatan, stiker
nail art, tips kuku, kertas transfer untuk nail art, cat kuku [kosmetik], sediaan penguatan kuku, kondisioner kuku, cat kuku,
enamel kuku, penghilang enamel kuku, gel kuku, sediaan untuk menghilangkan kuku gel, lapisan atas cat kuku, krim kuku
untuk penggunaan kosmetik, glitter kuku, cat kuku dan penghapus cat kuku, sediaan perawatan kuku kosmetik, perekat untuk
membubuhkan kuku atau bulu mata buatan, sediaan buffing kuku, kikir kuku dan warna kuku; Penjualan eceran, grosir,
penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh
elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang
berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion
dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan
untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus
kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris
rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding
dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai
dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set
bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan
barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan
penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau
jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan ritel wewangian, kosmetik, barang yang terbuat dari bahan kulit atau
bahan imitasikulit, tas, kacamata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jual
beli ritel online yang menawarkan wewangian, barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasi kulit, tas, kacarnata dan
kacarnata pelindung dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jasa perna saran dan promosional,
terutama melalui media elektronik, publikasi untuk tulisan pUblisitas, pengumpulan pcndapat, studi pasar.; Penyediaan jasa
ritel dengan cara pemasaran langsung sehubungan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan,
aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan,
peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang
dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor,
dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala,
tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan jasa ritel
melalui suatu saluran televisi yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris
mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan
perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
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membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon genggam atau perangkat telekomunikasi lainnya yang berkaitan
dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk
perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Perdagangan besar kosmetik; Pusat perbelanjaan
komprehensif melalui internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries), sediaan
pemeliharaan gigi (dentifrices), sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas
kaki dan penutup kepala, tas dan dompet kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat
pengajaran, bahan pengajaran, sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur
peralatan makan, mebel/furnitur, peralatan pendingin listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi;
Toko bebas pajak untuk kosmetik dan obat-obatan; Toko yang menjual kosmetik; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa
katalog pemesanan melalui pos dalam kaitannya dengan kosmetik; jasa perantara komersial untuk kosmetik; jasa retail
pemesanan melalui pos yang terkait dengan kosmetik; jasa retail sehubungan dengan penjualan kosmetik; jasa retail
sehubungan dengan penjualan kuas, kotak wadah sisir, sisir, alat-alat kosmetik, alat penghilang bau untuk penggunaan
pribadi, kuas alis mata, rambut untuk kuas, perlengkapan penghapus tata rias, kuas kuku; jasa retail sehubungan dengan
penjualan wewangian, minyak esens, kosmetik, losion rambut, pembersih gigi, alat-alat kosmetik, kosmetik, kolonye eau de,
kosmetik alis mata, pensil alis mata, bulu mata palsu, kuku palsu, pengilap bibir, lipstik, tata rias, bedak tata rias, sediaan tata
rias, sediaan penghapus tata rias, maskara, pengilap kuku, cat kuku, wewangian, parfum; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan karet yang belum diproses dan setengah jadi, getah
perca, getah, asbes, mika dan pengganti semua bahan ini, plastik dan resin dalam bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam
pembuatan, pengepakan, penghentian dan bahan isolasi, pipa fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam, kulit dan kulit
imitasi, kulit halus dan kulit binatang, koper dan tas pembawa, payung dan payung matahari, tongkat, cambuk, tali kekang dan
pelana, kalung, tali pengikat dan pakaian hewan, tas surat seni [kasing], tas atletik, tas kecil penyimpan surat dan dokumen,
gendongan bayi dan anak, ransel, koper, tas, tas untuk aksesoris perjalanan, tas pantai, tas sabuk, ikat pinggang, ikat
pinggang terbuat dari kulit imitasi, ikat pinggang terbuat dari kulit, dompet, tas sepatu bot, tas kantor, tempat kartu nama, tas
kemping, tongkat, kotak kartu, tempat kartu, tempat buku cek, tas, tas untuk telepon bergerak, tas genggam, tas kosmetik, tas
dokumen, tas besar berbentuk silinder, tas malam, pengikat dan tali dari kulit, alat pembawa berbingkai berbentuk ransel untuk
membawa bayi, bingkai untuk tas, bingkai untuk payung, tas garmen, tas senam, tas tangan, pakaian kuda, tas ransel,
kantong pinggul, holdall/koper, selimut kuda , barang penunggang kuda dan tack kuda, dompet kunci, gantungan kunci terbuat
dari kulit yang dilengkapi gantungan kunci, tempat kunci, kantong kunci, ransel /knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas
surat dari kulit [cover], label koper, tali koper , tas untuk perlengkapan menginap semalam, buku saku, dompet saku,
portofolio, kantong, dompet, tas record, pelana kuda, ransel/rucksack, pelana, tas sekolah, tas sekolah bersabuk dari kulit,
ransel anak sekolah, tas sepatu, tas belanja, kereta belanja (tas belanja beroda), tas bahu, tas olah raga, tali untuk sepatu
roda, koper/suitcase, tas perlengkapan mandi, tas jinjing, tas untuk bepergian, koper untuk bepergian, koper/trunk, kursi
payung, tas pinggang (waist bag), tas pinggang (waist pack), kantong untuk tas pinggang (waist bag), kantong untuk tas
pinggang (waist pack), dompet/wallet, dompet untuk dicantelkan pada ikat pinggang, bahan bukan dari logam untuk bangunan
dan konstruksi, pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan bitumen, bangunan yang dapat
dipindahkan bukan dari logam, monumen bukan dari logam, perabot rumah, cermin, bingkai foto , wadah bukan dari logam
untuk penyimpanan atau pengangkutan, tulang, tanduk, tulang ikan paus atau kulit mutiara, kerang, tanah liat magnesium,
batu ambar belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, seprei [kecuali linen], tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah
tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin gorden, hiasan dari plastik untuk bahan makanan, bantal tiup [selain
untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, serta di
bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastik yang belum diproses, komposisi
bahan pencegah kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri, zat untuk penyamakan kulit halus
dan kulit binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta lain, kompos, pupuk kandang,
pupuk, sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak, bahan pencegah karatan dan
kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar alam mentah, logam dalam
bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik tidak mengandung obat dan
sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan pemutih dan zat lain untuk
penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sediaan pembersih tubuh dan
perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan, sabun, anti keringat (pembersih
badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim, pasta gigi, deodoran, sediaan
penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna rambut, sediaan penataan rambut, sediaan perawatan tangan,
sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan perawatan kuku, sediaan menghilangkan cat kuku, cat kuku,
sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur, sediaan untuk menyegarkan napas [tidak mengandung
obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir sepatu, lilin sepatu, sediaan mandi pancuran, produk perawatan
kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan perkakas rumah tangga atau dapur dan wadah kecil, peralatan memasak dan peralatan
makan, sisir dan spons, sikat, bahan pembuat sikat, barang untuk membersihkan, kaca belum dikerjakan atau setengah
dikerjakan, barang pecah belah, porselen dan barang tembikar, gelas bir, mangkuk dan piring, alat untuk menyikat, alat
pembakar, tempat lilin, piringan tempat tadah lilin dari logam mulia, tempat lilin dari logam mulia, hiasan dari porselen,
peralatan pembersih [dioperasikan secara manual], pengocok minuman koktail, teko kopi bukan listrik, tas pendingin,
peralatan kosmetik, cangkir, barang porselen, botol minuman, sedotan untuk minum, patung kecil, alas setrikaan, pot bunga,
botol air yang bisa dilipat, ekstraktor jus buah (dioperasikan secara manual), barang perlengkapan hadiah dan karya seni,
semua terbuat dari porselen tulang (bone china), kristal porselen, tembikar, kaca, porselen atau terakota, wadah es,
perangkap serangga, tempat air dan bejana air minum, cerek, kotak makan siang, patung miniatur, tempat pencampur [bukan
listrik] untuk mencampur minuman , tempat pencampur secara manual [pengocok koktail], mangkok, hiasan, keranjang piknik
yang dilengkapi piring, piring, sedotan untuk minum yang dapat digunakan kembali, sedotan yang dapat digunakan kembali,
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botol pengocok, botol untuk olah raga, wol baja, wadah penyimpanan untuk makanan, wadah penyimpanan untuk keperluan
rumah tangga, sedotan, mug bukan dari logam mulia, tas yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga atau
dapur atau digunakan untuk mengangkut dan menyimpan makanan dan minuman, wadah yang diisolasi secara termal untuk
makanan, termos yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi, tusuk gigi, vas dan kendi, botol air,
kaleng penyiram tanaman, barang untuk berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring, tenda dan terpal, awning dari
bahan tekstil atau sintetis, layar, karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam bentuk curah, bahan pelapis,
bantalan dan pengisi kecuali dari kertas, karton, karet atau plastik, penutup tidak terpasang, bahan tekstil berserat kasar dan
bahan penggantinya, benang dan benang untuk keperluan tekstil, tekstil dan pengganti tekstil, linen keperluan rumah tangga,
tirai tekstil atau plastik, seprei, kain tempat tidur, flanel, handuk, penutup meja, kantong tidur; jasa toko retail secara online
yang berhubungan dengan kosmetik; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasanperhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet,
dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian
dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan
(playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun,
parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian,
tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian,
alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang
disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun,
parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tastas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas
kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetikkosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit,
tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang
tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk
rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; layanan eceran
atau grosir untuk kosmetik; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen;
layanan pemesanan eceran untuk kosmetik; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel atau layanan
grosiran untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan ritel dan grosir untuk berbagai barang,
termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi, wewangian, minyak esensial,
sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan penggosok,
sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker
nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk
membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan
rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan
mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan
persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk
penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan
kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan
wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan minuman, perlengkapan
sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan kosmetik; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris; layanan toko ritel online yang menampilkan produk
kosmetik dan kecantikan; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan saran
produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; pelaksanaan, pengaturan, dan pengelolaan pameran dagang yang terkait
dengan kosmetik; pengaturan pameran dagang kosmetik; penjualan ritel dan grosir kosmetik; penyediaan jasa konsultasi,
informasi, dan penasehatan bisnis yang terkait dengan kosmetik; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog
melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil,
kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan,
peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan
penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan
segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara,
pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum
dan produk kecantikan===
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Nama Pemohon
Alamat Pemohon
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: BUDI JONATAN
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GADING BARAT, KEC. KELAPA GADING , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
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: Bambang Suwarno S.H.,
: Jalan Cilenggang Raya Ruko No 3 Serpong Serpong Kota Tangerang Selatan
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CHRIST CENTERED COMMUNITY
: Tidak Ada Terjemahan
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Uraian Warna

: biru; kuning
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540 Etiket
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: 41
: ===Akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan)
di bidang olahraga sepatu roda atau rollersports, khususnya yang berkaitan dengan olah raga sepatu roda; Hubungan dengan
lembaga internasional di bidang pendidikan, pelatihan, ketenagakerjaan dan sertifikasi kewirausahaan bagi usaha mikro kecil
dan menengah; Informasi pendidikan; Informasi tentang pendidikan; Informasi terkait dengan pendidikan; Jasa Pendidikan;
Jasa hiburan dan pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan
acara televisi; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan pendidikan; Jasa pelatihan dan pendidikan
barista; Jasa pelatihan dan pendidikan pembuatan minuman beraroma dan beraneka rasa; Jasa pendidikan Bahasa Inggris
secara online; Jasa pendidikan bisnis; Jasa pendidikan dan hiburan dalam bentuk program televisi, radio, kabel, satelit dan
program internet; Jasa pendidikan dan penyuluhan di bidang perikanan; Jasa pendidikan di bidang medis; Jasa pendidikan
kuliner; Jasa pendidikan pembuatan kue; Jasa pendidikan secara online; Jasa pendidikan seniman; Jasa pendidikan, yaitu,
penyelenggaraan kelas dalam bidang kesenian dan pembagian bahan yang berhubungan dengannya, menyediakan kelas;
Jasa pengaturan pameran untuk tujuan pendidikan dan kebudayaan; Jasa pengembangan pendidikan pemahaman; Jasa
penyediaan layanan dan informasi pendidikan di bidang teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; Jasa penyediaan pelatihan, bimbingan, magang, masa belajar
(apprenticeship), dan program konseling karir di bidang periklanan, pemasaran, komunikasi, dan desain; Jasa persewaan
ruangan untuk kegiatan olah raga, pendidikan dan kebudayaan; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan
manajemen keuangan dengan media interaktif digital dan elektronik; Jasa-jasa informasi, pemberian nasihat dan konsultasi
yang berkaitan dengan jasa hiburan, olah raga, dan pendidikan, termasuk yang disediakan secara online dari database
komputer atau dari Internet; Jasa-jasa pendidikan dalam bentuk penyediaan paket kursus, loka karya-loka karya dan seminarseminar untuk pelanggan semua usia di prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi dan level dewasa;
Jasa-jasa pendidikan dan pemberian gelar di bidang pendidikan; Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan
pendidikan tentang otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistemsistem mesin otomat, pengembangan perangkat lunak, peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan
integrase database, sistem komputer dan pengembangan aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan
otomatisasi, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan /
customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem komputer,
perangkat lunak robotika dan perangkat lunak artificial intelligence.; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan
manajemen keuangan melalui media audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen
keuangan online dari database komputer atau Internet; Jasa-jasa studi pendidikan di luar negeri; Konsultasi pendidikan dan
pelatihan; Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan, olahraga, pendidikan dan acara budaya; Layanan akademi
pendidikan; Layanan bantuan untuk mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan,
pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Layanan hiburan dan pendidikan dalam bentuk program televisi dan radio yang
berkelanjutan dalam bidang bola basket dan menampilkan permainan basket dan pertandingan basket secara langsung;
Layanan informasi pendidikan; Layanan institusi pendidikan; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan
manajemen; Layanan konsultasi pendidikan; Layanan manajemen acara [organisasi pendidikan, hiburan, olahraga atau acara
budaya]; Layanan pendidikan; Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi dan
gaya hidup (hiburan), masalah sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya,
pendidikan, budaya dan hiburan; Layanan pendidikan dasar; Layanan pendidikan di bidang bedah; Layanan pendidikan di
bidang tidur, bidang kesehatan dan meditasi; Layanan pendidikan lanjutan; Layanan pendidikan mengenai
penyediaan pengalaman pendidikan
yang berkaitan dengan budaya, sejarah
dan subyek sosial, tempat dan acara; Layanan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak dengan
para profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Layanan pendidikan yang berkaitan
dengan perjalanan dan pariwisata, media dan telekomunikasi, keuangan dan uang, kesehatan dan kesejahteraan, masalah
lingkungan; Layanan pendidikan, pengajaran dan pelatihan bahasa dengan bantuan komputer, penyediaan materi pendidikan
secara on-line; Layanan pendidikan, yaitu penyediaan penilaian secara daring (online); Layanan pendidikan, yaitu, mengatur
dan menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas, konferensi dan simposium di bidang pengembangan kepemimpinan,
sumber daya manusia, pelayanan konsumen, kepuasan dan loyalitas konsumen dan karyawan, perekrutan karyawan dan
orientasi karyawan, pelatihan dan pengembangan memasak, seni, bahasa asing, etika, seni dan kerajinan, alam dan
konservasi; Layanan pendidikan, yaitu penyediaan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang piranti keras
dan piranti lunak komputer; Layanan penilaian pendidikan; Layanan penyedia informasi terkait dengan pendidikan; Lembaga
Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Lembaga pendidikan olahraga; Manajemen acara budaya, pendidikan, hiburan dan
olahraga; Manajemen acara pendidikan; Manajemen layanan pendidikan; Materi dan kurikulum pendidikan yang tidak dapat
diunduh secara online, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur, pemasaran, dan
distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras, peralatan, dan jasa;
Memproduksi program untuk pendidikan, kebudayaan, hiburan dan olahraga; Mengadakan pendidikan dan pelatihan dibidang
ilmu geologi, mineral dan batubara; Mengatur dan menyelenggarakan konferensi, pameran, pelatihan, pelatihan pendidikan,
seminar, lokakarya di dalam bidang bulutangkis; Mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial,
kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Mengatur konferensi dan mengorganisasi pameran untuk tujuan
budaya dan pendidikan; Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara pendidikan (untuk
keperluan pendidikan atau hiburan); Menyediakan informasi hiburan dan pendidikan; Menyediakan informasi mengenai
pendidikan online; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis,
pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan;
Menyediakan layanan informasi dan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak dengan para
profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Pelatihan dan pendidikan untuk
penggunaan peralatan dan instrumen bedah; Pelatihan fisik, instruksi pelatihan fisik, penyediaan informasi, termasuk online,
tentang aktifitas pendidikan, pelatihan, hiburan, olah raga dan budaya; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan;
Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan internal audit; Pembinaan berupa pendidikan, pelatihan dan
pendampingan UMKM; Pendampingan [pendidikan dan pelatihan]; Pendidikan; Pendidikan dini [pendidikan]; Pendidikan
keagamaan; Pendidikan menyelam; Pendidikan sekolah yang dilakukan di rumah; Pendidikan seni olahraga bela diri kungfu;
Penelitian dibidang pendidikan ke-Dharmaduta-an Buddhis; Penelitian pendidikan; Pengajaran pendidikan; Pengajaran
pendidikan dini; Pengajian (Jasa Pendidikan); Pengaturan acara hiburan; Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi,
konvensi, kongres, pameran, sekolah harian (day schools), konser, seminar, simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah
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semua untuk tujuan hiburan dan pendidikan; Pengorganisasian kontes [pendidikan atau hiburan]; Penyediaan Pelatihan
Basket; Penyediaan dari fasilitas pelatihan golf dalam ruangan; Penyediaan informasi mengenai pendidikan bahasa melalui
suatu jaringan global; Penyediaan informasi pendidikan di bidang penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya;
Penyediaan informasi, termasuk secara online, mengenai pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya;
Penyediaan klub anggota pribadi untuk tujuan hiburan dan/atau pendidikan; Penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri
yang berhubungan dengan pelayanan tamu dan spa; Penyediaan pelatihan dan pendidikan sehubungan dengan layanan
manajemen memasak, hotel dan restoran; Penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; Penyediaan pelatihan
secara online; Penyediaan pendidikan dan pelatihan bahasa, ujian untuk profisiensi bahasa; Penyelenggaraan pertandingan
(pendidikan atau hiburan); Penyewaan materi pendidikan; Penyewaan peralatan pendidikan; Pesantren (Jasa Pendidikan);
Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan pendidikan; akademi
(pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang
beladiri KYOKUSHINKAI; akademi [pendidikan]; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan] untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; coaching [pendidikan dan pelatihan]; deteksi plagiarisme untuk tujuan pendidikan;
expo mengenai kesenian, kebudayaan, dan pendidikan; galeri seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; galeri seni untuk
tujuan pendidikan; hiburan dalam bentuk pertunjukan langsung oleh grup rock; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan
audio langsung; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung, dan pertunjukan musikal, ragam, berita dan
komedi; hiburan dalam pertunjukan oleh penyanyi; hiburan dalam sifat balap mobil; hiburan dalam sifat balap mobil dan
pameran; hiburan dalam sifat daya tarik rumah hantu; hiburan dalam sifat klub gulat; hiburan dalam sifat kompetisi angkat
berat; hiburan dalam sifat kompetisi olahraga; hiburan dalam sifat kompetisi seluncur es; hiburan dalam sifat kompetisi sepatu
roda; hiburan dalam sifat kompetisi trek dan lapangan; hiburan dalam sifat kontes tinju; hiburan dalam sifat layanan televisi
seluler; hiburan dalam sifat naik taman air; hiburan dalam sifat naik taman hiburan; hiburan dalam sifat pacuan kuda; hiburan
dalam sifat permainan basket; hiburan dalam sifat permainan bisbol; hiburan dalam sifat permainan hoki; hiburan dalam sifat
permainan olahraga; hiburan dalam sifat permainan sepak bola; hiburan dalam sifat pertandingan sepak bola Amerika; hiburan
dalam sifat pertunjukan balet; hiburan dalam sifat pertunjukan cahaya; hiburan dalam sifat pertunjukan komedi; hiburan dalam
sifat pertunjukan konser; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung dan penampilan
pribadi oleh karakter berkostum; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh aktor; hiburan dalam sifat pertunjukan
langsung oleh band-band musik; hiburan dalam sifat pertunjukan laser; hiburan dalam sifat pertunjukan musik langsung;
hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra simfoni; hiburan dalam sifat pertunjukan seluncur es; hiburan dalam sifat pertunjukan
sepatu roda; hiburan dalam sifat pertunjukan sulap; hiburan dalam sifat pertunjukan taman hiburan; hiburan dalam sifat
pertunjukan tari langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan udara; hiburan dalam sifat pertunjukan vokal langsung; hiburan
dalam sifat produksi panggung dan kabaret; hiburan dalam sifat produksi teater; hiburan dalam sifat program televisi yang
sedang berlangsung; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang berita; hiburan dalam sifat
program televisi yang sedang berlangsung di bidang hiburan anak-anak; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang
berlangsung di bidang komedi; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang varietas; hiburan
dalam sifat serial televisi animasi dan aksi langsung; hiburan dalam sifat turnamen olahraga; hiburan dalam sifat turnamen
tenis; hiburan dan kegiatan budaya; hiburan dan kegiatan olahraga; hiburan di alam sirkus; hiburan di alam taman air dan
pusat hiburan; hiburan melalui siaran televisi nirkabel; hiburan oleh televisi Protokol Internet; hiburan, yaitu menyediakan
konten audio dan multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop,
rekreasi dan aktifitas santai, olahraga dan even olahraga, layanan pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater
hidup; informasi hiburan; informasi pendidikan; informasi yang berkaitan dengan hiburan permainan komputer disediakan
secara online dari basis data komputer atau jaringan komunikasi global; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau
hiburan yang disediakan secara online atau melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan
dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi
atau radio; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; jasa Pendidikan pelatihan animasi; jasa klub yang
berkaitan dengan hiburan, pendidikan dan kegiatan budaya; jasa konsultasi di bidang hiburan; jasa pelatihan dan pendidikan
yang menyediakan informasi pendidikan secara online dari database komputer atau Internet; jasa pelatihan simulasi berbasis
komputer di bidang pendidikan; jasa pemandu wisata untuk tujuan rekreasi, pendidikan atau budaya; jasa pendidikan Sekolah
Menengah Pertama (SMP); jasa pendidikan dalam bentuk kursus dan program di tingkat pasca-sekolah menengah dan
universitas; jasa pendidikan dan kursus untuk perawatan, perbaikan, penelitian tentang mesin AC, Kulkas, Komputer, Genset,
Microwave, pompa air, dan peralatan listrik lainnya, khususnya industri 4.0; jasa pendidikan dan pelatihan jasa publikasi
termasuk berhubungan dengan publikasi buku dan bahan tes penelitian pendidikan jasa informasi, nasihat, konsultasi dan
pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa pendidikan dan pelatihan untuk tujuan amal; jasa
pendidikan sekolah dasar (SD); jasa pendidikan, mengadakan program dalam bidang produksi dan distribusi video online,
konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; jasa pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas, lokakarya, dan
konferensi di bidang manajemen proyek dan pendistribusian materi kursusnya; jasa penyediaan bantuan untuk pendidikan;
jasa penyelenggaraan konferensi, pameran, kompetisi dan acara pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya yang terkait
dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang
virtual).; jasa perencanaan program pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk para pendidik; jasa saran yang
berkaitan dengan karir [nasehat yang berkaitan dengan pendidikan atau pelatihan]; jasa-jasa hiburan dan pendidikan yang
menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten multimedia, konten audio dan video, film, gambar, foto, grafik, image,
teks dan informasi terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa informasi studi pendidikan di
luar negeri; jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui radio, televisi, telepon, internet dan database online;
jasa-jasa pendidikan dan pelatihan termasuk mengembangkan, mengatur dan menyelenggarakan seminar-seminar
pendidikan, manajemen dan pengembangan perusahaan; jasa-jasa pendidikan korespondensi Bahasa Inggeris via situs
Internet; jasa-jasa pendidikan, ialah organisasi dan penyelenggaraan kursus-kursus, pameran-pameran, konperensikonperensi, lokakarya-lokakarya, simposium-simposium, dan pelatihan-pelatihan dibidang periklanan dan pemasaran; jasajasa perencanaan event (acara) untuk event-event (acara) hiburan dan pendidikan; kegiatan olahraga dan budaya; kegiatan
pendidikan dan hiburan yang disediakan sehubungan dengan kapal pesiar dan wisata; keramahan perusahaan dalam sifat
layanan hiburan; konseling dan pelatihan karier [nasihat pelatihan dan pendidikan]; konseling karir yang berkaitan dengan
pendidikan dan pelatihan; konseling karir yang berkaitan dengan pendidikan perguruan tinggi; konsultasi di bidang pendidikan
dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang pendidikan, pelatihan dan
pelatihan lebih lanjut, dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi pendidikan;
konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan, pelatihan lebih lanjut dan pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan
pendidikan dan pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan personalia; layanan
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agen tiket hiburan; layanan amal, yaitu, menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan;
layanan arcade hiburan; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan fan club dalam
sifat hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan hiburan;
layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih lanjut; layanan
hiburan; layanan hiburan audio; layanan hiburan dalam kontes seni bela diri campuran (MMA); layanan hiburan dalam sifat
acara berita televisi; layanan hiburan dalam sifat kontes aikido; layanan hiburan dalam sifat kontes capoeira; layanan hiburan
dalam sifat kontes gulat; layanan hiburan dalam sifat kontes jiu-jitsu Brasil; layanan hiburan dalam sifat kontes judo; layanan
hiburan dalam sifat kontes jujutsu; layanan hiburan dalam sifat kontes karate; layanan hiburan dalam sifat kontes kickboxing;
layanan hiburan dalam sifat kontes seni bela diri; layanan hiburan dalam sifat kontes tinju; layanan hiburan dalam sifat kontes
wing chun; layanan hiburan dalam sifat kontes yang menarik; layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan
produksi program televisi; layanan hiburan dalam sifat program televisi berbasis realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan
dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang olahraga; layanan hiburan di alam kontes Sambo; layanan
hiburan di alam kontes muay thai; layanan hiburan disediakan di country club; layanan hiburan disediakan di rumah sakit oleh
badut; layanan hiburan disediakan oleh badut; layanan hiburan disediakan oleh diskotek; layanan hiburan disediakan oleh
seniman pertunjukan; layanan hiburan disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan; layanan hiburan film, musik, olahraga,
video dan teater; layanan hiburan kapal pesiar; layanan hiburan klub malam; layanan hiburan langsung; layanan hiburan
menjadi penyediaan televisi untuk orang yang kurang mampu; layanan hiburan musik; layanan hiburan online; layanan hiburan
sifat kontes taekwondo; layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; layanan instruksi pendidikan atau pelatihan
kejuruan; layanan kemah liburan [hiburan]; layanan klub [hiburan atau pendidikan]; layanan klub dalam sifat hiburan; layanan
klub hiburan; layanan klub malam [hiburan]; layanan konsultasi di bidang hiburan yang disediakan melalui Internet; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan; layanan liburan dan rekreasi; layanan pelatihan atau pendidikan di bidang
pembinaan kehidupan; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang
pendidikan kedokteran; layanan pembelajaran jarak jauh; layanan pendidikan akademik; layanan pendidikan dalam bentuk
kursus di tingkat universitas; layanan pendidikan dalam sifat pembinaan; layanan pendidikan dan hiburan; layanan pendidikan
dan hiburan yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; layanan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan dan
pelatihan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan linguistik; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik,
linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan teknologi perangkat lunak komputer;
layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan konstruksi sistem komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang
berkaitan dengan olahraga; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan permainan; layanan pendidikan dan
pengajaran; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan musik dan tarian; layanan pendidikan dan pengajaran
yang berkaitan dengan olahraga; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni dan kerajinan; layanan
pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; layanan pendidikan
dan pengajaran yang menggunakan terminal komunikasi melalui jaringan komputer atau di Internet; layanan pendidikan diet;
layanan pendidikan disediakan oleh perguruan tinggi; layanan pendidikan disediakan oleh sekolah; layanan pendidikan untuk
penggunaan dan pengoperasian peralatan pemantauan, inspeksi, pengujian dan pengendalian; layanan pendidikan untuk
penggunaan dan pengoperasian turbin, kompresor pompa sentrifugal pasir; layanan pendidikan yang berkaitan dengan
keselamatan jalan; layanan pendidikan yang berkaitan dengan peralatan dan instrumen medis; layanan pendidikan yang
disediakan melalui semua bentuk publikasi, pengiriman, penyebaran dan transmisi elektronik; layanan pendidikan yang
disediakan oleh akademi; layanan pendidikan yang disediakan oleh asisten kebutuhan khusus; layanan pendidikan yang
disediakan oleh sekolah korespondensi bisnis; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah menengah atas; layanan
pendidikan yang disediakan oleh universitas; layanan pendidikan, kursus, pelatihan dan pengajaran selam (diving) dan
snorkeling; layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; layanan pendidikan, pelatihan dan pengajaran dalam kaitannya dengan
manufaktur dan produksi; layanan pendidikan, yaitu penerbitan buku, artikel, dan makalah teknis di bidang piranti keras
dan piranti lunak komputer; layanan pendidikan, yaitu, menyelenggarakan seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang
kesehatan dan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang
penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan
karbon dan gas rumah kaca lainnya pelaksanaan kompetisi dan tantangan pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah
kaca lainnya memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang pertanian
memberikan pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon
dan gas rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang
eksplorasi minyak dan gas; layanan pendidikan, yaitu, penulisan buku dan artikel untuk terbitan berkala selain untuk iklan atau
publisitas di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan pengajaran yang disediakan oleh sekolah seni rupa;
layanan pengaturan dan penyelenggaraan kelas-kelas pendidikan, seminar pendidikan, road show pendidikan, konferensi
pendidikan dan presentasi pendidikan mengenai infrastruktur virtual, penyimpanan virtual dan jaringan virtual; layanan
pengeditan pasca-produksi di bidang musik, video, dan film; layanan penilaian pendidikan online; layanan pusat hiburan;
layanan taman hiburan; manajemen/pengaturan klub sepatu roda dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang
berkaitan dengan sepatu roda; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung,
acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan acara pendidikan; melakukan kegiatan hiburan; melakukan
kursus korespondensi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; melakukan tur
berpemandu; melakukan tur berpemandu untuk tujuan budaya atau pendidikan; melakukan tur gua dengan pemandu untuk
tujuan pendidikan; melakukan tur kilang anggur yang dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur museum dengan
pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur situs bersejarah yang dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur situs
budaya yang dipandu untuk tujuan pendidikan; memberikan demonstrasi pendidikan; memberikan informasi di bidang
pendidikan; memberikan informasi online tentang pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan
informasi online yang berkaitan dengan hiburan atau pendidikan; memberikan informasi pendidikan; memberikan informasi
tentang kegiatan olahraga dan budaya; memberikan informasi tentang pendidikan online; memberikan informasi tentang
pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan
berkelanjutan melalui Internet; memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan jasmani melalui situs web on-line;
memberikan pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang
komputer yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan pendidikan di bidang musik yang diberikan melalui
konferensi video; memberikan pendidikan di bidang musik yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan
pendidikan di bidang seni yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang seni yang diberikan
melalui kursus korespondensi; memberikan ujian dan ujian pendidikan; memproduksi film pita video di bidang pendidikan,
kebudayaan, hiburan atau olahraga [bukan untuk film, program radio atau televisi dan bukan untuk
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iklan dan publisitas]; mengadakan konferensi pendidikan untuk profesi industri dalam bidang produksi dan distribusi video
online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; mengajar dalam pendidikan diet; menganalisis nilai tes
pendidikan dan data untuk orang lain; mengarahkan produksi teater; mengatur acara film untuk tujuan hiburan; mengatur
acara hiburan; mengatur acara hiburan langsung; mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur acara
pendidikan; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan acara hiburan langsung; mengatur dan
melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan
pendidikan; mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan forum langsung; mengatur dan melakukan
forum pendidikan secara langsung; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan,
olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang
berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan pertemuan di bidang hiburan; mengatur dan melakukan
pertemuan di bidang pendidikan; mengatur dan melakukan wisata kayak untuk tujuan rekreasi; mengatur dan
menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan pameran untuk
tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi, konvensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan pameran
seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, dan pameran untuk tujuan
budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya [pendidikan], kongres, seminar, kursus
pembelajaran jarak jauh dan pameran untuk tujuan budaya; mengatur forum pendidikan secara langsung; mengatur kompetisi
untuk pendidikan atau hiburan; mengatur konferensi pendidikan; mengatur kursus pendidikan; mengatur lokakarya dan
seminar; mengatur malam gala untuk tujuan hiburan; mengatur pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur
pameran, kongres, seminar dan konferensi untuk keperluan budaya dan hiburan; mengatur pemesanan tiket untuk
pertunjukan dan acara hiburan lainnya; mengatur seminar pendidikan; mengatur upacara penghargaan dan malam gala untuk
tujuan hiburan; mengatur upacara penghargaan untuk tujuan hiburan; mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan acaraacara pendidikan; mengorganisir acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya untuk tujuan amal;
mengorganisir dan mengatur pameran untuk tujuan hiburan; mengorganisir, menyelenggarakan, dan melakukan kegiatan
olahraga dan budaya; menyediakan bahan-bahan pendidikan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan bahan-bahan seni dan kerajinan dan bahan-bahan pendidikan yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang
untuk anak-anak yang membutuhkan dan kurang mampu [layanan amal]; menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas
olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan fasilitas hiburan; menyediakan fasilitas taman hiburan (amusement park);
menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik atau pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk keperluan
hiburan, rekreasi dan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk tujuan
pendidikan; menyediakan informasi di bidang pendidikan pandangan dunia Alkitab untuk tujuan studi akademik melalui situs
web; menyediakan informasi dibidang pendidikan dan aktifitas hiburan serta acara untuk anak-anak; menyediakan informasi
on-line di bidang pendidikan; menyediakan kelas pendidikan online melalui obrolan video langsung; menyediakan kursus
pendidikan; menyediakan kursus pendidikan di bidang diet dan perawatan kesehatan; menyediakan kursus pendidikan gigi
berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan hukum berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan kedokteran
berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan keperawatan yang berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan yang
berkaitan dengan diet; menyediakan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; menyediakan kursus
pendidikan, kuliah, seminar dan skema pelatihan remaja; menyediakan layanan arcade hiburan; menyediakan layanan hiburan
pendidikan untuk anak-anak; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak di pusat-pusat setelah sekolah;
menyediakan layanan kamp atletik [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan] kepada anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan
amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak
yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan atau pendidikan] kepada orangorang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] kepada
orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang mampu di bidang
pendidikan, untuk tujuan amal; menyediakan materi pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arab; menyediakan materi
pendidikan di bidang nutrisi; menyediakan materi pendidikan online di bidang kesehatan; menyediakan materi pendidikan
online di bidang makanan diet; menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan gizi; menyediakan materi pendidikan
online di bidang nutrisi makanan; menyediakan materi pendidikan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan pameran seni online untuk keperluan budaya atau pendidikan; menyediakan papan dan penginapan untuk siswa
asing dalam rangka layanan pendidikan sekolah asrama; menyediakan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan
pertunjukan teater, musik, televisi, radio dan sinematik; menyediakan penggunaan sementara materi pendidikan online yang
tidak dapat diunduh; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa;
menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pendidikan;
menyelenggarakan pameran di bidang hiburan interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan
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video game untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi acara di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau
pendidikan; organisasi acara di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara hiburan; organisasi
acara hiburan cosplay; organisasi acara pendidikan; organisasi acara pendidikan dan hiburan untuk para profesional dan
eksekutif; organisasi festival arsitektur untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival etnis untuk tujuan budaya atau
hiburan; organisasi festival film untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi forum pendidikan secara langsung; organisasi
kegiatan hiburan untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan olahraga dan budaya; organisasi kegiatan pendidikan
untuk kamp musim panas; organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi kompetisi untuk
pendidikan atau hiburan; organisasi kongres dan konferensi untuk keperluan budaya dan pendidikan; organisasi pameran
bunga dan tanaman untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran di bidang film untuk keperluan budaya atau
pendidikan; organisasi pameran hewan untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran seni untuk tujuan budaya
atau pendidikan; organisasi pameran tanaman untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan budaya
atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan pendidikan; organisasi pameran, konvensi dan konferensi untuk keperluan
budaya atau pendidikan; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi peragaan busana untuk
tujuan hiburan; organisasi pertunjukan hiburan; organisasi pertunjukan pendidikan; organisasi, produksi dan presentasi acara
untuk tujuan pendidikan, budaya atau hiburan; pelaksanaan kegiatan dan kompetisi untuk pendidikan atau hiburan;
pelaksanaan konser; pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan instrumen medis; pemberian, penyerahan
dan pengambilan tugas pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan; pemesanan kursi untuk acara hiburan; pendidikan Bisnis;
pendidikan Jasmani; pendidikan agama; pendidikan anak usia dini (PAUD); pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan dan
keselamatan kerja; pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis; pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan
data elektronik; pendidikan dan pelatihan untuk tujuan amal; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan konservasi alam
dan lingkungan; pendidikan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan di bidang manajemen bisnis; pendidikan
di bidang musik dan hiburan; pendidikan kesehatan; pendidikan kesehatan fisik; pendidikan lebih lanjut; pendidikan musikal;
pendidikan orang dewasa; pendidikan sekolah asrama; pendidikan untuk penderita disabilitas; pendidikan yang lebih tinggi;
pendidikan, pengajaran dan pelatihan; pengaturan acara untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan dan
penyelenggaraan acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir; pengaturan dan
penyelenggaraan acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir.; pengaturan kompetisi untuk
tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan konferensi, lokakarya, seminar, konvensi,
event-event dan pameran yang berhubungan dengan olah raga dan/atau untuk keperluan pendidikan dan atau rekreasi;
pengujian pendidikan; penilaian atas karya untuk tujuan pendidikan; penyebaran materi pendidikan; penyediaan fasilitas
pelatihan; penyediaan informasi tekstual, gambar dan ilustrasi melalui komunikasi melalui Internet dan telepon seluler untuk
tujuan hiburan, olahraga dan pendidikan.; penyediaan jasa-jasa perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anakanak; penyediaan jasa-jasa perkemahan bola basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa
perkemahan gimnastik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga [hiburan atau
pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan sepak bola [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan kursus pelatihan; penyediaan pelatihan; penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan
dengan pelayanan tamu dan spa, tidak disediakan oleh institusi akademik; penyediaan pelatihan dan kursus, tidak disediakan
oleh institusi akademik; penyediaan pelatihan dan pendidikan; penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global;
penyediaan pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan program pelatihan; penyediaan
sesi pelatihan dan tutorial online dan secara langsung di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal,
sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, perangkat
elektronik, dan teknologi; penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan festival film; penyelenggaraan forum
pendidikan secara langsung; penyelenggaraan konferensi; penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan
kongres; penyelenggaraan kursus pendidikan; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; penyelenggaraan pameran untuk
tujuan budaya, pendidikan dan pelatihan; penyelenggaraan pertandingan yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan;
penyelenggaraan seminar pendidikan; penyewaan bahan dan peralatan pendidikan; penyewaan materi pendidikan;
penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan];
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara baby shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara bridal shower; perencanaan
pesta [hiburan] untuk acara perayaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara peringatan; perencanaan pesta [hiburan]
untuk acara perusahaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan demonstrasi politik;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan organisasi nirlaba; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peluncuran produk; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan
dengan peragaan busana; perencanaan pesta [hiburan] untuk pesta ulang tahun; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi
baby shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi ulang tahun;
persiapan kursus dan ujian pendidikan; presentasi acara hiburan langsung; presentasi karya seni visual dan sastra kepada
publik untuk tujuan budaya atau pendidikan; presentasi pertunjukan hiburan langsung; produksi dan penyewaan materi
pendidikan dan pengajaran; produksi drama; produksi film di studio; produksi film televisi; produksi fitur hiburan langsung;
produksi fitur televisi; produksi hiburan audio; produksi hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio dan video yang
berkaitan dengan perjalanan; produksi hiburan langsung; produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi konser musik;
produksi materi pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran; produksi musik; produksi opera; produksi
pencahayaan untuk tujuan hiburan; produksi pertunjukan bakat; produksi pertunjukan panggung; produksi pertunjukan taman
hiburan; produksi podcast; produksi program televisi di bidang mode untuk tujuan hiburan; produksi rekaman audio dan video
untuk resital; produksi studi film; produksi video dan/atau rekaman suara untuk tujuan hiburan atau pendidikan; publikasi
materi pendidikan; publikasi panduan pendidikan dan pelatihan; publikasi pendidikan termasuk secara online; taman hiburan
dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan taman hiburan; ujian pendidikan; ujian pendidikan bagi pengguna yang
memenuhi syarat untuk pilot drone===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D262021032656
: 10/05/2021 13:18:06
:
: PT. GEMILANG SULAWESI MANDIRI

540 Etiket

: PERGUDANGAN 88 BLOK U2 RT 000 RW 000 PABENTENGEN MARUSU
KABUPATEN MAROS SULAWESI SELATAN, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan,
90161
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PHINISI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 6
: ===Baja ringan; Batang baja; Hollow aluminium; besi dan baja; floor deck dai logam; nok baja ringan; reng baja ringan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032657
: 10/05/2021 13:18:48
:
: BUDI JONATAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: APARTEMEN PALADIAN PARK, TOWER B/605, RT/RW. 002/020, KEL. KELAPA
GADING BARAT, KEC. KELAPA GADING , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta
: Bambang Suwarno S.H.,
: Jalan Cilenggang Raya Ruko No 3 Serpong Serpong Kota Tangerang Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CHRIST CENTERED COMMUNITY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru; kuning
: 25
: ===Baju koko; Busana Muslim; Celana jeans; Ikat kepala (pakaian); Jaket Jeans; Kaftan; Kaos kaki bayi; Kemeja (lengan
pendek); Mukena; Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Pesta; Pakaian Pria Jeans; Pakaian dinas seragam;
Pakaian jeans untuk anak; Pakaian luar; Pakaian wanita jeans; Rok Jeans; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Songkok
(Peci); Tali pinggang (pakaian); Tudung kepala (Pakaian); atasan [pakaian]; baju kaos (t-shirt); baju rajut (pakaian); ban
pinggang (pakaian); bando [pakaian]; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; celana bayi [pakaian]; celana dalam;
celana jeans untuk anak; celana panjang; celana pendek; dasi; daster; gaun [pakaian bisnis]; ikat pinggang [bagian dari
pakaian]; jaket [pakaian]; jaket menjadi pakaian; jas [pakaian]; jeans biru; kaftan batik (pakaian); kaos berkerah; kaos kaki;
kaos oblong; kaos singlet; kaos t shirt; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja berkerah; kemeja kancing; kemeja lengan
panjang; kerudung [pakaian]; lapisan pakaian jadi; legging [celana panjang]; pakaian; pakaian dalam; pakaian dansa; pakaian
denim; pakaian hamil; pakaian jadi; pakaian kerja; pakaian luar; pakaian olahraga; pakaian pengantin; pakaian rajut; pakaian
renang; pakaian seragam; pakaian tenun; pakaian tidur [pakaian]; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria, wanita dan anakanak; rajutan [pakaian]; rok [pakaian bisnis]; rok celana; rompi; sabuk pinggang [pakaian]; sandal; sandal jepit; sandal selop;
sapu tangan [pakaian]; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu sandal; sol sandal; sol untuk sepatu; teddies [pakaian dalam];
topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032658
: 10/05/2021 13:23:19
:
: PT PLASTINDO JAYA UTAMA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Metal No. 8, RT.000 RW.000, Tanjung Mulia Hilir, Medan Deli, Kota Medan,
Sumatera Utara
: Phoa Bing Hauw S.H.
: Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HIBIKI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 22
: ===Jala Ikan; benang untuk jaring; jaring ikan untuk komersial; kain terpal; kantong tekstil untuk kemasan; tali terpal terbuat
dari bahan tekstil sintetis; terpal longgar untuk melapisi area kargo kendaraan; terpal plastik serbaguna; terpal terbuat dari
bahan yang dilapisi plastik===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021032659
: 10/05/2021 13:25:11
:
: PT. Natura Pesona Mandiri

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Denpasar Bedugul Km 36 BR. Sekargula, Kel. Mekarsari, Kec. Baturiti,
Kabupaten Tabanan, Bali
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NUSA PENIDA+LUKISAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 43
: ===Bar kopi dan jus; Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang
menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Jasa konsultasi sehubungan dengan fasilitas
hotel; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa
dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung;
Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kedai barbekyu; Layanan bar minuman
anggur; Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan perhotelan (hospitality);
Layanan restoran Jepang; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Membuat reservasi dan
pemesanan untuk restoran dan makanan; Mengatur dan memesan jasa/layanan hotel dan layanan akomodasi; Menyediakan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pemesanan meja restoran secara online; Penyediaan makanan
dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Restoran; Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran daging
panggang; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran
masakan panggangan daging, ayam, ikan; Restoran yang menyediakan se'i; Tempat penyediaan makanan dan minuman
(Snack bar); delicatessens [restoran]; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran, dan layanan katering;
hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa
konsultasi di bidang perhotelan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasajasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; layanan agen untuk
pemesanan restoran; layanan bar dan restoran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman);
layanan bar teh; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan bartending; layanan hotel dan restoran; layanan hotel, bar
dan restoran; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi restoran; layanan
informasi restoran dan bar; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan
akomodasi liburan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan reservasi dan pemesanan
untuk restoran; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi restoran; layanan restoran cepat saji; layanan restoran
keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran sushi; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan
ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan salad bar; memberikan informasi
tentang bartending; memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan
dasar kelor; memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran; pemesanan reservasi hotel dan restoran
untuk pihak lain; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi yang
berhubungan dengan pemesanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran; penyediaan informasi
yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan menampilkan informasi
dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web;
penyediaan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs
web; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website; penyediaan ulasan akomodasi dan restoran hotel
melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyediaan ulasan online tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu,
memberikan ulasan online tentang restoran, hotel, dan resor yang menyediakan makanan dan akomodasi melalui jaringan
komputer dan jaringan informasi global; penyewaan hiasan dinding untuk hotel; penyewaan kursi, meja, linen meja, barang
pecah belah; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang pecah belah untuk konferensi, ekshibisi, pertemuan dan acara
sosial dan perjamuan makan; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara; restoran dengan layanan utama pengantaran
pesanan/ restoran pesan antar; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang; restoran yang
menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran
yang menyediakan makanan dan minuman kelor; restoran, bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge
koktail===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032660
: 10/05/2021 13:25:50
:
: NOOR AL KAUTSAR

540 Etiket

: Jl. Pangarang No. 50/17 B Rt. 04 Rw. 08 Kel. Cikawao Kec. Lengkong, Kota
Bandung, Jawa Barat, 40261
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rully Purwanto, S.H., S.Mn.
: Jalan Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Trade Center Blok B-36, Lt. 2,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: XFYCX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 25
: ===Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk kaos kaki; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Celana; Celana Cekak Musang
(Celana); Celana Komprang; Celana jeans; Celana korduroi; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin;
Celana panjang denim; Celana panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan;
Celana panjang yang dilapisi lilin; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek sepak bola Amerika;
Celana sepak bola Amerika; Celana yang dilapisi lilin; Ikat kaos kaki elastis; Jaket anak-anak; Jaket bulu atau wol; Jaket lari;
Jaket parka; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang terbuat dari bahan berlapis;
Jaket windbreaker; Jaket wol; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jubah mandi dan topi yang
dikenakan saat tidur; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos polo
(lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos tanpa lengan; Kemeja (lengan pendek); Kemeja
Hawaii; Kerudung kepala untuk jaket; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan; Manset untuk lengan kemejas
(pakaian); Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal,
sarung tangan, pakaian renang; Pakaian, tutup kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek
atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi
(caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian
wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur,
pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang
dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana
pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk
pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana
panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang,
skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel
panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos,
cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos
oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek,
piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos
aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka,
mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian,
celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk
olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal,
sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan
tambahan rambut palsu (wigs); Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Pita atau karet penahan kaos kaki; Potonganpotongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sepatu bot musim dingin;
Sepatu/sandal dari rumput esparto; Sileuweu (Celana); Sol sepatu; Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk
melindungi dari sinar matahari (pakaian); Topi kulit; Topi pramuka; Topi sebagai tutup kepala; Topi tinggi uskup gereja Katolik
[topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin; Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; Tudung (Topi); bagian atas
anyaman rotan untuk sandal gaya Jepang; bagian atasnya sepatu; bagian atasnya untuk sandal gaya Jepang; bagian depan
kemeja; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; bingkai topi [kerangka]; celana; celana angin; celana atletik;
celana bahan katun; celana balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana
berkuda; celana bermuda; celana bersalin; celana bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer;
celana chinos; celana dalam; celana dalam pria; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang digabungkan dengan
pakaian luar; celana empuk untuk penggunaan atletik; celana formal; celana golf; celana haji; celana hiking; celana hujan;
celana jas; celana kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana kertas; celana ketat; celana ketat
atletik; celana ketat bib; celana ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana mandi; celana
militer; celana olahraga; celana olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria;
celana pakaian; celana palazzo; celana panjang; celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana panjang
longgar; celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang
dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang yang ketat; celana panjang yang menyerap
keringat; celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana
pendek atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana
pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek denim; celana pendek empuk untuk penggunaan atletik;
celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek kargo; celana pendek keringat; celana pendek pelangsing anti
selulit; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana pendek rugby; celana pendek
sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek tenis; celana pendek tinju; celana pendek untuk anak-anak;
celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk renang;
celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik; celana pof; celana pria; celana renang; celana salju; celana
santai; celana ski; celana snowboard; celana stretch; celana tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman; celana
tanaman denim; celana tempur; celana trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana
untuk tunggang kuda; celana untuk wanita; celana yang menyerap keringat; celana yoga; gussets untuk celana ketat [bagian
dari pakaian]; jaket dan celana tahan air; jaket tanpa lengan; jaket wol; kain pengikat untuk pergelangan tangan
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[pakaian]; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan
ortopedi); kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaus kaki celana
panjang; kemeja formal; kemeja lengan pendek; ketuk celana; legging [celana panjang]; legging menjadi celana panjang; lis
pinggiran sol untuk sepatu boot dan sepatu; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; pakaian dan
celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian
yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki,
celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja
yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala,
topi; pelindung kaki (celana); replika celana pendek sepak bola Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos
sepak bola Amerika; rok celana; setelan celana untuk wanita; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol sepatu untuk diperbaiki;
sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; tali celana; topi kulit domba; topi wol===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032661
: 10/05/2021 13:27:54
:
: LUTFI AGUS PRAYUDI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.PLERET UTAMA BARAT 3 NO 6, Kota Surakarta, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Ha2 Store
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan oren
: 25
: ===Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana
pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, t-shirt,
kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung,
dan kemeja kasual bertudung; T-shirt; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang;
T-shirt lengan pendek; baju kaos (t-shirt)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032662
: 10/05/2021 13:28:37
:
: PT. WIRASWASTA GEMILANG INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: The City Tower, Lantai 5, Jl. M.H. Thamrin No. 81, Jakarta 10310, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
: Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: EVALUBE HELIOS SUPER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Kuning, Hijau
: 4
: ===Bahan Bakar Bensin; Bahan bakar diesel; Bahan bakar kendaraan, yaitu gasoline dan bahan bakar diesel; Bahan
tambahan bukan kimia untuk bahan bakar motor, bahan bakar dan pelumas, bahan bakar untuk keperluan membalap; Bahan
tambahan, bukan bahan kimia, untuk Bahan Bakar Minyak (Minyak bakar); Gemuk untuk senjata (senjata); Minyak gas;
Minyak pelumas sebagai minyak hidrolik; Minyak solar CN 48; Minyak untuk turbin; Oli mesin untuk sepeda motor; Pelumas
silinder; Pelumas untuk senjata (senjata); Pelumas-pelumas untuk lubang bawah mesin; Pelumas/perekat untuk industri
minyak dan gas; Sediaan penghilang debu; Senyawa pelumas anti-kejang untuk digunakan pada mesin; aditif non-kimia untuk
bahan bakar, pelumas dan gemuk; aditif non-kimia untuk minyak mesin; aditif, non-kimia, untuk bahan bakar motor; bahan
bakar; bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor) dan bahan penerangan; bahan bakar (termasuk minyak sari untuk
motor) untuk digunakan pada semua permukaan dan bahan, baik secara internal maupun eksternal termasuk penggunaan
domestik, rumah tangga dan industri; bahan bakar cair; bahan bakar dan bahan penerangan; bahan bakar gas; bahan bakar
mineral; bahan bakar motor; bahan bakar untuk kendaraan bermotor; batu bara; bensin industri; briket batubara; cairan
pelumas mesin potong; etanol [bahan bakar]; gas untuk penerangan; grafit sebagai pelumas; grease untuk pengawetan kulit;
komposisi menyerap debu berbasis minyak bumi; komposisi pengikat debu; komposisi pengikat debu untuk penyapuan; lilin *;
lilin dan sumbu untuk penerangan; lilin industri; minyak bumi; minyak bumi, mentah atau halus; minyak bunga matahari untuk
keperluan industri; minyak diesel; minyak lobak untuk mesin pelumas; minyak mesin; minyak pelumas [pelumas industri];
minyak pelumas untuk kendaraan; minyak pelumas untuk keperluan industri; minyak pemotong untuk pengerjaan logam
industri; minyak rantai; minyak tanah; minyak tekstil; minyak untuk cat; minyak untuk pengawetan kulit; oli mesin otomotif; oli
pelumas dan gemuk; oli pelumas untuk mesin kendaraan bermotor; pelumas; pelumas kendaraan bermotor; pelumas untuk
mesin industri; pelumas untuk mesin pesawat terbang; petroleum jelly untuk keperluan industri===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021032663
: 10/05/2021 13:29:06
:
: Fransisca E Andriani

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Kebayoran Heights Blok A.6-29 Bintaro Jaya, RT 001 / RW 007, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15220
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kopi Poelen
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye Kecoklatan
: 43
: ===Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman
untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran Prasmanan; jasa restoran; jasa restoran dan katering;
layanan informasi restoran; layanan kafe dan restoran; layanan makan malam dan restoran; layanan pemesanan dan
pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan restoran yang bisa
dibawa pulang; memberikan peringkat dan ulasan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran;
menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk
para tamu di restoran; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui
situs web; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021032664
: 10/05/2021 13:29:36
:
: PT. Tomura Sukses Mitra

540 Etiket

: Gedung Office 8 Lantai 31 Unit A-F-G-H SCBD Lot 28, Jl. Jend Sudirman Kav 52-53,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Agus Nasrudin S.H.
: UNITED PATENT OFFICE Jl. Celebration Boulevard Blok AA15 No. 29, Grand
Wisata Bekasi 17510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TOMURA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, kuning, biru, putih
: 3
: ===Sediaan perawatan wajah; Sediaan-sediaan antibakteri untuk membersihkan kulit; bedak; bedak tubuh; cairan pembersih;
cat kuku; deodoran tubuh; kosmetik; losion untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; make-up [kosmetik]; masker kecantikan;
minyak rambut; parfum; pasta gigi; pewarna Rambut; produk pembersih rumah tangga; produk perawatan tubuh dan
perawatan kecantikan; sabun-sabun; sediaan pemutih kulit; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan untuk merawat
tangan dan tubuh; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan,
membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; shampo
rambut; shampoo kering===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032665
: 10/05/2021 13:31:04
:
: Johnson & Johnson

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, U.S.A.
: IR. Y.T. Widjojo
: Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MYACUVUE
: MYACUVUE : SUATU PENAMAAN

591

Uraian Warna

: HITAM DAN PUTIH

540 Etiket

Halaman 207 dari 1262

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 9
: ===lensa kontak===
: DID2021032666
: 10/05/2021 13:33:11
:
: PT. ALMASINDO

540 Etiket

: Jalan Raya Batujajar Km. 2 No. 169 RT. 003 RW. 007 Kel. Cimareme, Kec.
Padalarang, Kabupaten Bandung Barat - 40553, Kabupaten Bandung Barat, Jawa
Barat, 40553
: Ratu Santi Ermawati, S.T.
: Asiamark Graha DLA, 2nd Floor Suite 06, Jalan Otto Iskandar Dinata No. 392,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ROYAL LIFE dan Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 21
: ===Loyang; Panci anti lengket (Teflon); Panci presto; Peralatan masak; Wajan anti lengket; Wajan ceper (peralatan masak);
bakeware; cetakan [peralatan dapur]; keramik untuk keperluan rumah tangga; loyang kue; loyang panggang; loyang untuk
memanggang; mendukung panggangan; panci; panci broiler; panci dan wajan masak, non-listrik; panci dan wajan untuk
masak; panci masak logam; panci muffin; panci panggang; panci panggangan; panci penggorengan; panci rebus; panci tumis;
panci wajan; panggangan [peralatan memasak]; pemburu telur; peralatan dapur; peralatan makan; peralatan makan untuk di
meja, peralatan masak dan wadah; peralatan masak [panci dan wajan]; peralatan memasak, non-listrik; tatakan untuk
memanggang; wadah peralatan dapur; wajan; wajan ceper [peralatan memasak non-listrik]; wajan non-listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021032667
: 10/05/2021 13:33:58
:
: SUWENDY NURSIJA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kelapa Sawit XV BH 1/1, Rt. 005 - Rw. 013, Pakulonan Barat, Kabupaten
Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HAHA HIHI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 36
: ===penyewaan ruang untuk berdagang; penyewaan tempat untuk berdagang makanan dan minuman; penyewaan tempat
usaha===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032668
: 10/05/2021 13:34:00
:
: PT PLASTINDO JAYA UTAMA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Metal No. 8, RT.000 RW.000, Tanjung Mulia Hilir, Medan Deli, Kota Medan,
Sumatera Utara
: Phoa Bing Hauw S.H.
: Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HIBIKI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 27
: ===Keset; Permadani; karpet; karpet mobil; penutup dinding dari kertas; penutup dinding vinil; penutup lantai; penutup lantai
vinil; tikar===

740

Halaman 208 dari 1262

===Keset; Permadani; karpet; karpet mobil; penutup dinding dari kertas; penutup dinding vinil; penutup lantai; penutup lantai
vinil; tikar===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021032669
: 10/05/2021 13:37:14
:
: Della

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pluit Putra Kencana No. 37, Rt. 008, Rw. 006, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta
Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Fendrik Adibuana Patria S.H.
: Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NAILS & BEYOND + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, merah, putih
: 44
: ===Jasa spa kesehatan; Rumah perawatan; Salon perawatan kulit; layanan penataan rambut dan salon kecantikan; layanan
perawatan kuku; layanan pijat refleksi; layanan salon kuku (nail shops); layanan salon seni menghias kuku (nail art shops);
layanan terapi; perawatan kesehatan; salon kuku (nail bar); sauna, pemandian, layanan pijat dan terapi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021032670
: 10/05/2021 13:37:57
:
: PT Delapan Berkat Abadi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Permata Regency Blok D 37, Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan
Jakarta Barat 11630, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11630
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GRACE CONSULT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas
: 35
: ===Akuntan perpajakan; Jasa konsultasi bisnis; Konsultan Pajak; Konsultan bisnis; bantuan manajemen bisnis; jasa penilaian
bisnis; konsultasi bisnis; konsultasi bisnis profesional; layanan konsultasi bisnis; penilaian bisnis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021032671
: 10/05/2021 13:38:07
:
: AGUSTINA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. LABAN BULAN NO.51 RT.001/008 KELURAHAN MARGASARI, KECAMATAN
KARAWACI, KOTA TANGERANG, Kota Tangerang, Banten, 15113
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Roti Kukus & Panggang Nona Tina
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Hitam, Hijau & Putih
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: D262021032672
: 10/05/2021 13:39:59
:
: PT. GEMILANG SULAWESI MANDIRI

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 209 dari 1262

Alamat Pemohon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERGUDANGAN 88 BLOK U2 RT 000 RW 000 PABENTENGEN MARUSU
KABUPATEN MAROS SULAWESI SELATAN, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan,
90161
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LOSARI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 6
: ===Baja Ringan; Batang baja; Hollow aluminium; Spendek dari logam; baja gulungan lapis seng; berlapis seng lembaran baja;
nok baja ringan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021032673
: 10/05/2021 13:41:55
:
: PT Delapan Berkat Abadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Permata Regency Blok D 37, Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan
Jakarta Barat 11630, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11630
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GRACE CONSULT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas
: 36
: ===Analisis keuangan; konsultasi keuangan; manajemen keuangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032674
: 10/05/2021 13:43:05
:
: PT PLASTINDO JAYA UTAMA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Metal No. 8, RT.000 RW.000, Tanjung Mulia Hilir, Medan Deli, Kota Medan,
Sumatera Utara
: Phoa Bing Hauw S.H.
: Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAMURAI + KARAKTER TIONGKOK + GAMBAR
: Karakter Tiongkok artinya: MENJAGA

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Abu-abu, Merah, Kuning Emas
: 12
: ===Pelindung tempat duduk untuk kendaraan (cover seat); kain penutup jok untuk kendaraan; peralatan anti selip untuk roda
kendaraan; tempat tidur untuk kendaraan; terpal diadaptasi [berbentuk] untuk digunakan dengan kapal; terpal diadaptasi
[berbentuk] untuk digunakan dengan kendaraan; tirai penghalang sinar matahari yang disesuaikan untuk mobil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: J202021032675
: 10/05/2021 13:43:48
:
: MUHAMAD REZA PAHLAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOTA KAMPUS III RT/RW/ 012/003 KELURAHAN MENDALO INDAH, Kabupaten
Muaro Jambi, Jambi
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

Halaman 210 dari 1262

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: Nasi Cipratt -Sejak Kemaren: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning, orange dan hitam
: 43
: ===Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe yang menyediakan berbagai
jenis minuman; Kafe-kafe; Kafetaria; Layanan kafe; jasa kafe; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; kafe; kafe yang
menyediakan makanan dan minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering
di kafetaria makanan cepat saji; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan
kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria dan kantin;
layanan kafetaria dan restoran; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman
kelor di kafe internet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032676
: 10/05/2021 13:45:56
:
: JIMY SANTOSO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kadipaten Rt.001/Rw.004, Gatak, Delanggu, Klaten
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: J5ISMOYO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas, merah, putih
: 16
: ===Bahan pengajaran cetak untuk instruksi; Barang cetakan untuk keperluan periklanan; Barang-barang tercetak, termasuk
majalah, buku, brosur, kalender, katalog; Bendera iklan; Buklet untuk perkenalan produk dan iklan; Grafis (barang cetakan);
Label dari kertas atau karton yang dapat dipasang digulungan kain dan gantungan kain sebagai bahan promosi; Majalah cetak
dalam bidang penyelenggaraan forum periklanan, forum ekonomi, forum produk baru dan teknologi dan forum promosi;
Panduan (Barang Cetakan); Perencana (barang cetakan); Poster periklanan; Publikasi cetak untuk bisnis periklanan; Publikasi
untuk promosi; Tempat arsip (keperluan kantor); Wadah dan pengemasan kertas, kardus atau karton; alat tulis; alat tulis
kantor; bahan gambar untuk papan tulis; bahan mewarnai [instrumen gambar]; bahan penjilid buku; bahan seniman;
bahan/materi cetakan untuk tujuan iklan dan promosi; barang cetakan; blok pencetakan; brosur cetak; buletin [barang
cetakan]; foto-foto; kantong plastik; kebutuhan alat tulis dan kantor, kecuali furnitur; kemasan kardus; kotak kertas atau kardus;
kuas cat; lem untuk penggunaan kantor; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan; majalah; pamflet
iklan; papan iklan kertas atau karton cetak; papan kertas atau kardus; papan poster; pena [keperluan kantor]; perekat [lem]
untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; pita perekat untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; publikasi tercetak,
yaitu, brosur, buklet, dan bahan pengajaran di bidang pengenalan produk dan promosi; selebaran; selebaran promosi; stiker
[alat tulis]; stiker khusus untuk mobil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021032677
: 10/05/2021 13:47:46
:
: Johnson & Johnson

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, U.S.A.
: IR. Y.T. Widjojo
: Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MYACUVUE
: MYACUVUE : SUATU PENAMAAN

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 35
: ===Impor, ekspor, promosi penjualan untuk pihak ketiga dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata
hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk
kacamata dan barang optik; Layanan pemesanan melaui pos berbasis Internet; Layanan toko ritel online; jasa retail
pemesanan melalui pos yang terkait dengan kosmetik; jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa
toko serba ada retail secara online; layanan pemesanan melalui pos; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen
medis===

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 211 dari 1262

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032678
: 10/05/2021 13:48:30
:
: PT. WIRASWASTA GEMILANG INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: The City Tower, Lantai 5, Jl. M.H. Thamrin No. 81, Jakarta 10310, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
: Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: EVALUBE HELIOS ULTRA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Kuning, Hijau
: 4
: ===Bahan Bakar Bensin; Bahan bakar diesel; Bahan bakar kendaraan, yaitu gasoline dan bahan bakar diesel; Bahan
tambahan bukan kimia untuk bahan bakar motor, bahan bakar dan pelumas, bahan bakar untuk keperluan membalap; Bahan
tambahan, bukan bahan kimia, untuk Bahan Bakar Minyak (Minyak bakar); Gemuk untuk senjata (senjata); Minyak gas;
Minyak pelumas sebagai minyak hidrolik; Minyak solar CN 48; Minyak untuk turbin; Oli mesin untuk sepeda motor; Pelumas
silinder; Pelumas untuk senjata (senjata); Pelumas-pelumas untuk lubang bawah mesin; Pelumas/perekat untuk industri
minyak dan gas; Sediaan penghilang debu; Senyawa pelumas anti-kejang untuk digunakan pada mesin; aditif non-kimia
untuk minyak mesin; aditif non-kimia untuk bahan bakar, pelumas dan gemuk; aditif, non-kimia, untuk bahan bakar motor;
bahan bakar; bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor) dan bahan penerangan; bahan bakar (termasuk minyak sari
untuk motor) untuk digunakan pada semua permukaan dan bahan, baik secara internal maupun eksternal termasuk
penggunaan domestik, rumah tangga dan industri; bahan bakar cair; bahan bakar dan bahan penerangan; bahan bakar gas;
bahan bakar mineral; bahan bakar motor; bahan bakar untuk kendaraan bermotor; batu bara; bensin industri; briket batubara;
cairan pelumas mesin potong; etanol [bahan bakar]; gas untuk penerangan; grafit sebagai pelumas; grease untuk pengawetan
kulit; komposisi menyerap debu berbasis minyak bumi; komposisi pengikat debu; komposisi pengikat debu untuk penyapuan;
lilin *; lilin dan sumbu untuk penerangan; lilin industri; minyak bumi; minyak bumi, mentah atau halus; minyak bunga matahari
untuk keperluan industri; minyak diesel; minyak lobak untuk mesin pelumas; minyak mesin; minyak pelumas [pelumas
industri]; minyak pelumas untuk kendaraan; minyak pelumas untuk keperluan industri; minyak pemotong untuk pengerjaan
logam industri; minyak rantai; minyak tanah; minyak tekstil; minyak untuk cat; minyak untuk pengawetan kulit; oli mesin
otomotif; oli pelumas dan gemuk; oli pelumas untuk mesin kendaraan bermotor; pelumas; pelumas kendaraan bermotor;
pelumas untuk mesin industri; pelumas untuk mesin pesawat terbang; petroleum jelly untuk keperluan industri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032737
: 10/05/2021 15:38:41
:
: PT Sarana Esa Cemerlang

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Grand Prima Bintara No. 53 Bekasi Barat , Kota Bekasi, Jawa Barat, 17134
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: purisol
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru
: 5
: ===Bahan pembasmi kuman; Barang-barang yang diresapi dengan sediaan antibakteri; Busa tangan antibakteri; Cairan kimia
saniter untuk membasmi kuman; Cairan pembersih tangan; Cairan pembersih tangan untuk menghilangkan bakteri; Deterjen
cucian antibakteri dan antiseptik; Gel pembersih kulit antibakteri berbasis chlorine dioxide; Kain yang diresapi dengan sediaan
antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Kapas batangan untuk keperluan medis; Kapas penyeka untuk tujuan
medis; Kapas yang disterilkan; Karbol wangi pembasmi kuman; Kertas anti kuman; Korek kuping untuk keperluan medis;
Kotak P3K terisi, kain, penyeka, tisu dan spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan
kebersihan; Larutan untuk lensa kontak; Minuman non-alkohol yang mengandung suplemen bernutrisi; Pembasmi jamur;
Pembasmi kuman untuk pertanian; Pembersih karpet dan sampo karpet antibakteri dan antiseptik; Pembersih kulit medis
antibakteri; Pencerah warna cucian antibakteri dan antiseptik; Pencuci tangan antibakteri; Penghilang noda cucian antibakteri
dan antiseptik; Penghilang noda karpet antibakteri dan antiseptik; Penyeka anti-bakteri; Penyeka kapas untuk penggunaan
medis; Penyeka yang diresapi antiseptik; Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan
kebersihan; Penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; Plester; Plester dan bahan untuk pembalut; Sabun Jerawat; Sabun
cuci tangan dengan desinfektan; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman;
Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; Sediaansediaan kimia untuk mengobati jamur; Semprotan mulut mengandung obat; Spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik
desinfektan untuk keperluan kebersihan; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari
Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak

740

540 Etiket

Halaman 212 dari 1262

telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk
keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan
medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman
penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; Tisu yang diresapi dengan sediaan
antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Tisu yang mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; Zat
tambahan yang dapat meningkatkan kemampuan deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; air anti-bakteri dalam botol
(termasuk air anti-bakteri dalam wadah plastik, air anti-bakteri dalam wadah semprotan); air anti-bakteri selain untuk keperluan
industri (termasuk alkohol dan non-alkohol); air anti-bakteri untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan non-alkohol);
alkohol obat; alkohol untuk keperluan farmasi; alkohol untuk penggunaan topikal; antijamur vagina; busa pembersih tangan
untuk desinfektan; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan permukaan; desinfektan sabun wangi; desinfektan saluran kemih;
desinfektan semprot; desinfektan untuk instrumen medis; desinfektan untuk keperluan dokter hewan; desinfektan untuk
keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan medis; desinfektan untuk keperluan pertanian; desinfektan untuk
keperluan sanitasi; desinfektan untuk kolam renang; desinfektan untuk lensa kontak; desinfektan untuk penggunaan rumah
tangga; desinfektan untuk peralatan dan instrumen gigi; desinfektan untuk peralatan dan instrumen gigi dan medis;
desinfektan untuk peralatan dan instrumen medis; desinfektan untuk toilet kimia; deterjen kuman; deterjen untuk keperluan
dokter hewan; deterjen untuk keperluan medis; disinfektan dalam bentuk semprotan; etil alkohol untuk keperluan farmasi;
ganja medis dalam bentuk semprotan kulit yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk semprotan
oral yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; gel antibakteri; gel pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih
tangan untuk desinfektan; isopropil alkohol untuk keperluan medis; jamur obat; jamur ringan; jamur untuk digunakan sebagai
pengendali hama untuk keperluan pertanian; jamur untuk keperluan terapi atau medis; jamur untuk tujuan terapeutik atau
medis; kain kasa untuk keperluan medis; kain lap sekali pakai anti bakteri; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan
kedokteran hewan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan pembedahan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk
pengunaan medis; kain pembersih diresapi dengan desinfektan untuk tujuan kebersihan; kain yang diresapi dengan
desinfektan; kapas antiseptik; kapas aseptik; kapas penyerap; kapas untuk keperluan medis; kertas untuk plester mustard; kit
yang terutama terdiri dari gel pembersih dan tisu disinfektan dan termasuk juga masker sanitasi, sarung tangan plastik dan
krim tangan yang digunakan untuk pencegahan kuman; krim antijamur untuk keperluan medis; lembaran kapas penyerap
untuk tujuan medis; losion sanitasi tangan untuk desinfektan; lotion tangan antibakteri; mencuci muka antibakteri dengan obat;
minuman energi tidak beralkohol dengan protein dan/atau karbohidrat untuk tujuan medis dan kesehatan; obat antijamur; obatobatan antibakteri; pelarut untuk menghilangkan plester perekat; pembasmi kuman di udara dalam bentuk semprotan;
pembersih antibakteri; pembersih hewan; pembersih kamar mandi desinfektan; pembersih mangkuk toilet desinfektan;
penghilang bau ruangan semprotan; penyeka obat; penyeka untuk tujuan medis; penyeka yang diresapi dengan desinfektan;
penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; pita/plester elastis untuk keperluan medis; pita/plester penyerap untuk
keperluan medis; pita/plester perekat untuk keperluan medis; pita/plester untuk keperluan medis yang dapat dicetak; plester;
plester analgesik anti-inflamasi; plester bedah; plester jagung; plester medis; plester medis dan bedah; plester mustard;
plester perekat; plester perekat untuk keperluan medis; plester tempel untuk keperluan bedah; plester tempel untuk keperluan
medis; plester tempel yang mengandung sediaan farmasi; plester untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; plester,
bahan untuk membalut; plester, bahan untuk pembalut; plester-plester yang mengandung obat; sabun antibakteri; sabun cuci
untuk buah dan sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun obat untuk bayi; sabun
obat untuk tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sabun tangan obat; sabun tubuh yang diberi obat; sabun
wajah obat; sediaan antibakteri; sediaan antibakteri untuk penggunaan hewan; sediaan antijamur; sediaan antiseptik dan
antibakteri untuk perawatan luka; sediaan dan semprotan anti alergi; sediaan farmasi antibakteri; sediaan kimia untuk
mengobati jamur; sediaan menghancurkan jamur; sediaan pembersihan lensa kontak; sediaan pengobatan jamur kuku;
sediaan perawatan lensa kontak, yaitu larutan untuk disinfektan, membersihkan, membasahi, melunakkan, merendam,
menyimpan dan atau membilas lensa kontak; sediaan semprotan hidung; sediaan semprotan hidung dan oral untuk digunakan
sebagai stimulan sistem saraf pusat; sediaan semprotan obat hidung; sediaan untuk digunakan dalam desinfektan; sediaan
untuk menghancurkan jamur busuk kering; semprot antiseptik topikal untuk hewan; semprotan analgesik topikal untuk hewan;
semprotan anestesi topikal untuk hewan; semprotan anti serangga; semprotan anti-cetakan untuk desinfektan; semprotan antiinflamasi; semprotan antibakteri; semprotan anti lalat, nyamuk dan serangga lainnya untuk penggunaan pribadi; semprotan
dan stik aromaterapi yang mengandung obat untuk menghilangkan stres; semprotan herbal obat dan krim herbal untuk
penggunaan tubuh eksternal; semprotan herbal untuk keperluan medis; semprotan hidung dekongestan; semprotan hidung
untuk keperluan medis; semprotan obat; semprotan obat untuk mulut; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan;
semprotan pendingin [medis]; semprotan pendingin untuk keperluan medis; semprotan pewangi udara; semprotan
tenggorokan obat; semprotan-semprotan yang mengandung obat; solusi hidroalkohol untuk keperluan medis; solusi
pembasahan lensa kontak; solusi pembersih lensa kontak; spiritus; spons yang diresapi dengan desinfektan; suplemen nutrisi
yang terdiri dari ekstrak jamur; tissue diresapi dengan sediaan antibakteri; tisu basah antibakteri; tisu dan tisu diresapi dengan
lotion dan krim farmasi; tisu disinfektan sekali pakai; tisu pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis; tisu pembersih;
tisu sanitasi sekali pakai; tisu sekali pakai diresapi dengan lotion penolak serangga untuk digunakan manusia; tisu yang
diresapi dengan desinfektan; zat antibakteri untuk keperluan medis===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2021032738
: 10/05/2021 15:38:48
:
: Hence Kertajaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jakarta Garden City cluster Lantana IB No.179, Cakung Timur, Jakarta Timur 13910,
Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13910
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: DJOE HONEY
: Madu Djoe

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan kuning
: 30
: ===Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Hasil produksi Madu;
Madu untuk Makanan manusia; Madu zaitun; Makanan batang berenergi berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar
madu; Minuman berbahan dasar madu; Olesan manis (madu); air madu; bubuk madu mentah kering [pemanis alami]; glasir
madu treacle untuk ham; gula madu herbal; gula, madu, sirup; gula, madu, tetes (treacle); madu; madu Manuka; madu
campuran; madu chancaca; madu herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu mongso; madu mustard; madu untuk
makanan dan minuman; madu, madu sirup; saus madu mustard; saus mustard madu; tablet madu herbal [permen]===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021032739
: 10/05/2021 15:41:52
:
: PT HALO LEGAL INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Arva Cikini Lantai 3, Jalan Cikini Raya No. 60 FGMN, Kelurahan Cikini,
Kecamatan Menteng,, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: halolegal
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas dan Hitam
: 45
: ===Audit kepatuhan regulasi; Jasa Lisensi Waralaba; Jasa drafting paten; Jasa konsultasi ahli dibidang penilaian kerugian

740

dibidang hukum; Jasa konsultasi ahli dibidang perselisihan dan penipuan terhadap perawatan kesehatan; Jasa konsultasi ahli
dibidang perselisihan konstruksi atau rancang bangun; Jasa konsultasi ahli dibidang perselisihan perniagaan yang kompleks
atau rumit; Jasa konsultasi hukum di bidang bisnis; Jasa konsultasi hukum di bidang pertanahan; Jasa konsultasi kekayaan
intelektual; Jasa konsultasi kontrak dan hukum; Jasa lisensi desain industri; Jasa lisensi rahasia dagang; Jasa lisensi yang
berkaitan dengan publikasi music; Jasa manajemen Paten; Jasa manajemen desain industri; Jasa menanggapi oposisi desain
industri; Jasa menanggapi oposisi merek; Jasa menanggapi oposisi paten; Jasa menanggapi penolakan cipta; Jasa
menanggapi sanggahan desain; Jasa menanggapi sanggahan merek; Jasa menanggapi sanggahan paten; Jasa mengajukan
banding merek ke Komisi Banding Merek; Jasa mengajukan banding paten ke Komisi Banding Paten; Jasa mengajukan
oposisi desain industri; Jasa mengajukan oposisi merek; Jasa mengajukan oposisi paten; Jasa pembuatan sanggahan merek;
Jasa pembuatan sanggahan paten; Jasa penanganan perkara bisnis (hukum); Jasa penanganan perkara hukum; Jasa
penanganan perkara sengketa tanah; Jasa pendaftaran desain industri; Jasa pendaftaran hak cipta; Jasa pendaftaran paten;
Jasa pendaftaran rahasia dagang; Jasa penelusuran merek; Jasa penelusuran paten; Jasa pengambilan sertifikat Hak Cipta;
Jasa pengambilan sertifikat desain industri; Jasa pengambilan sertifikat merek; Jasa pengambilan sertifikat paten; Jasa
pengurusan surat-surat dan sengketa tanah; Jasa penyelesaian perselisihan hubungan industrial; Jasa penyelesaian
perselisihan hubungan industrial dalam rangka kesejahteraan anggota dan keluarganya; Jasa perpanjangan merek; Jasa-jasa
konsultasi dibidang Undang-undang kemanan dan pribadi, peraturan-peraturannya dan persyaratan-persyaratannya; Jasajasa konsultasi dibidang daftar (listing) dan penelusuran persyaratan-persyaratan peraturan-peraturan Pemerintah Dalam
Negeri dan Luar Negeri, untuk memperoleh ijin-ijin dan pemenuhan syarat peraturan-peraturan; Jasa-jasa pemenuhan syarat
peraturan-peraturan, ialah: meninjau standar-standar dan praktik-praktik untuk membantu para
klien untuk memenuhi syarat dengan peraturan-peraturan Pemerintah, peraturan-peraturan dan aturan-aturan dibidang
per-Bank-an dan pemasaran modal (capital market), asuransi, pengelolaan asset, pajak, akunting, audit, jasa-jasa keuangan,
jasa-jasa pengawasan ekspor dan bea cukai, keamanan makanan, perkakas-perkakas kedokteran, anti penyuapan dan
korupsi,
pharmasi dan ilmu pengetahuan hidup, manfaat para karyawan, perobahan iklim, berbagai keperluan (utility), energi,
perawatan
kesehatan, telekomunikasi data pribadi, otomotif, dan keramahtamahan dan bersantai; Jasa-jasa penyanggaan resolusi
perselisihan dan litigasi; Konsultan hukum; Konsultasi hukum dan hubungan industrial; Konsultasi hukum di bidang pasar
modal; Konsultasi kepatuhan regulasi dalam bidang investasi dan keuangan; Konsultasi mengenai peraturan keselamatan di
tempat kerja; Konsultasi perizinan usaha mikro dan kecil (IUMK); Konsultasi terkait merek Internasional; Konsultasi untuk
mendapatkan sosialisasi dan sertifikasi halal; Layanan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.;
Layanan Pengurus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang).; Layanan hukum yang berkaitan dengan klaim asuransi sosial; Layanan kekayaan intelektual yaitu
percetakan sertifikat kekayaan intelektual termasuk: sertifikat paten, sertifikat merek, surat
pencatatan ciptaan, sertifikat desain industri,
pencatatan perpanjangan merek, pencatatan
pengalihan hak, pencatatan lisensi; Manajemen merek dagang; Memberikan Solusi Hukum mengenai Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.; Memberikan informasi mengenai prosedur hukum yang berkaitan dengan hukum
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.; Memberikan informasi tentang Hukum Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang.; Nasihat hukum dalam menanggapi permintaan untuk tender; Pemberian lisensi atas merek
dagang; Pengolahan hak cipta dan desain industri; Penyedia layanan informasi, penasihat, dan konsultasi terkait lisensi,
lisensi database, lisensi penggunaan perangkat lunak komputer dan program komputer, lisensi perangkat lunak dan teknologi,
autentikasi akses internet, layanan autentikasi dan verifikasi pengguna; eksploitasi hak kekayaan industri dan hak cipta
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dengan cara lisensi; jasa administrasi hukum lisensi; jasa advokasi hukum; jasa arbitrase; jasa arbitrase yang berkaitan
dengan hubungan industri; jasa arbitrasi, mediasi dan penyelesaian sengketa; jasa audit keselamatan untuk meningkatkan
keselamatan pekerja konstruksi di lokasi konstruksi rumah tinggal; jasa bantuan hukum dalam pembuatan kontrak; jasa
dukungan hukum; jasa dukungan litigasi; jasa dukungan litigasi yang dibantu komputer; jasa eksploitasi hak properti industri
dan hak cipta dengan lisensi [layanan hukum]; jasa hukum; jasa hukum dalam hal pemantauan merek dagang; jasa hukum di
bidang hukum privasi dan keamanan yang berkaitan dengan perangkat lunak; jasa hukum pro bono; jasa hukum untuk
prosedur yang berkaitan dengan hak properti industri; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak cipta film; jasa
hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak cipta untuk barang cetakan; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak
kekayaan intelektual; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak properti industri dan hak cipta; jasa hukum yang
berkaitan dengan eksploitasi hak siar; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak-hak tambahan di bidang
pengelolaan barang dagangan; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak-hak tambahan yang berkaitan dengan
produksi film, televisi, video dan musik; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi paten; jasa hukum yang berkaitan
dengan lisensi hak cipta; jasa hukum yang berkaitan dengan manajemen klaim untuk perusahaan asuransi, pialang asuransi
dan perusahaan industri; jasa hukum yang berkaitan dengan manajemen, kontrol dan pemberian hak lisensi; jasa hukum yang
berkaitan dengan negosiasi dan penyusunan kontrak yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa hukum yang
berkaitan dengan negosiasi kontrak untuk orang lain; jasa hukum yang berkaitan dengan pembentukan dan pendaftaran
perusahaan; jasa hukum yang berkaitan dengan pendaftaran merek dagang; jasa hukum yang berkaitan dengan pengelolaan
dan eksploitasi hak cipta dan hak cipta tambahan; jasa hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan eksploitasi hak cipta
untuk produksi film, televisi, teater dan musik; jasa investigasi hukum; jasa investigasi pribadi; jasa konsultasi ahli yang
berkaitan dengan isu/persoalan hukum; jasa konsultasi dan layanan hukum di bidang peraturan, persyaratan dan undangundang privasi dan keamanan; jasa konsultasi di bidang litigasi; jasa konsultasi hukum; jasa konsultasi hukum di bidang
perpajakan; jasa konsultasi hukum profesional yang berkaitan dengan waralaba; jasa konsultasi hukum yang berkaitan
dengan hak kekayaan intelektual; jasa konsultasi hukum yang berkaitan dengan iklan televisi, hiburan televisi dan olahraga;
jasa konsultasi hukum yang berkaitan dengan pemetaan paten; jasa konsultasi hukum yang berkaitan dengan waralaba; jasa
konsultasi kekayaan intelektual; jasa konsultasi kekayaan intelektual di bidang paten dan permohonan paten; jasa konsultasi
kekayaan intelektual untuk inventor/penemu; jasa konsultasi kekayaan intelektual untuk organisasi nirlaba; jasa konsultasi
kekayaan intelektual untuk universitas dan lembaga penelitian; jasa konsultasi yang berkaitan dengan aspek hukum waralaba;
jasa konsultasi yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa konsultasi yang berkaitan dengan hak properti industri;
jasa konsultasi yang berkaitan dengan lisensi hak cipta; jasa konsultasi yang berkaitan dengan lisensi kekayaan intelektual;
jasa konsultasi yang berkaitan dengan lisensi merek dagang; jasa konsultasi yang berkaitan dengan lisensi paten; jasa
konsultasi yang berkaitan dengan lisensi perangkat lunak komputer; jasa konsultasi yang berkaitan dengan manajemen hak
cipta; jasa konsultasi yang berkaitan dengan manajemen kekayaan intelektual; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
pengelolaan kekayaan intelektual dan hak cipta; jasa konsultasi yang berkaitan dengan peraturan keselamatan di tempat
kerja; jasa konsultasi yang berkaitan dengan perlindungan desain industri; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
perlindungan hak cipta; jasa konsultasi yang berkaitan dengan perlindungan indikasi geografis; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan perlindungan merek dagang; jasa konsultasi yang berkaitan dengan perlindungan paten; jasa konsultasi yang
berkaitan dengan properti industri; jasa konsultasi yang berkaitan dengan urusan hukum pribadi; jasa konsultasi yang
berkaitan dengan urusan regulasi; jasa lisensi; jasa lisensi [layanan hukum] dalam kerangka penerbitan perangkat lunak; jasa
lisensi barang cetakan [layanan hukum]; jasa lisensi database [layanan hukum]; jasa lisensi desain terdaftar [layanan hukum];
jasa lisensi film, televisi dan video [layanan hukum]; jasa lisensi film, televisi, video, musik dan gambar [layanan hukum]; jasa
lisensi gambar arsitektur untuk orang lain [layanan hukum]; jasa lisensi hak atas produksi film, televisi dan video [layanan
hukum]; jasa lisensi hak cipta [layanan hukum]; jasa lisensi hak properti industri; jasa lisensi hak properti industri dan hak cipta
[layanan hukum]; jasa lisensi hak yang berkaitan dengan film [layanan hukum]; jasa lisensi hak yang berkaitan dengan
penggunaan foto [layanan hukum]; jasa lisensi hak yang berkaitan dengan produksi audio [layanan hukum]; jasa lisensi hak
yang berkaitan dengan produksi televisi [layanan hukum]; jasa lisensi hak yang berkaitan dengan produksi video [layanan
hukum]; jasa lisensi hak yang berkaitan dengan produksi, format dan program televisi, video dan radio [layanan hukum]; jasa
lisensi karakter kartun [layanan hukum]; jasa lisensi karya musik [layanan hukum]; jasa lisensi kekayaan intelektual; jasa
lisensi kekayaan intelektual dan hak cipta; jasa lisensi kekayaan intelektual di bidang hak cipta [layanan hukum]; jasa lisensi
kekayaan intelektual di bidang merek dagang [layanan hukum]; jasa lisensi konsep waralaba [layanan hukum]; jasa lisensi
merek dagang [layanan hukum]; jasa lisensi musik [layanan hukum]; jasa lisensi otoritas; jasa lisensi paten [jasa hukum]; jasa
lisensi paten dan permohonan paten [layanan hukum]; jasa lisensi penelitian dan pengembangan [layanan hukum]; jasa lisensi
perangkat lunak komputer [layanan hukum]; jasa lisensi perangkat lunak komputer dan hak properti industri [layanan hukum];
jasa lisensi permohonan paten [layanan hukum]; jasa lisensi program komputer [layanan hukum]; jasa lisensi program radio
dan televisi [layanan hukum]; jasa lisensi slogan iklan dan karakter kartun [layanan hukum]; jasa lisensi teknologi [layanan
hukum]; jasa lisensi yang berkaitan dengan hak pertunjukan [layanan hukum]; jasa lisensi yang berkaitan dengan pembuatan
barang [layanan hukum]; jasa lisensi yang berkaitan dengan penerbitan musik [layanan hukum]; jasa litigasi; jasa manajemen
dan eksploitasi hak properti industri dan hak cipta dengan lisensi untuk orang lain [layanan hukum]; jasa manajemen hak cipta;
jasa manajemen kasus, yaitu, layanan hukum untuk orang-orang yang dilecehkan di dalam negeri; jasa mediasi; jasa mediasi
[layanan hukum]; jasa mediasi dalam prosedur hukum; jasa mediasi perceraian; jasa notaris; jasa notaris publik; jasa
paralegal; jasa pelaporan pengadilan [layanan hukum]; jasa pemantauan hak kekayaan intelektual untuk tujuan penasehat
hukum; jasa pemantauan hak properti industri untuk tujuan penasehat hukum; jasa pemantauan merek dagang [layanan
hukum]; jasa pemberian lisensi kepada orang lain untuk penggunaan hak properti industri dan hak cipta; jasa pemberian saran
litigasi; jasa pembuatan akta tanah [layanan hukum]; jasa penasehatan dan konsultansi mengenai masalah peraturanperaturan hukum; jasa penasihat dan perwakilan hukum; jasa penasihat hukum; jasa penasihat hukum dalam menanggapi
permintaan proposal [RFP]; jasa penasihat hukum yang berkaitan dengan waralaba; jasa pendaftaran dokumen tentang
catatan publik resmi [layanan hukum]; jasa pendaftaran nama domain [layanan hukum]; jasa penelitian hukum dan peradilan di
bidang kekayaan intelektual; jasa penelitian hukum yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa penelitian hukum
yang berkaitan dengan penggabungan bisnis; jasa penelitian hukum yang berkaitan dengan transaksi lahan yasan/realestat;
jasa pengacara; jasa pengawasan hak cipta; jasa pengawasan hukum; jasa pengawasan kekayaan intelektual; jasa
pengawasan/pengamatan merek dagang; jasa pengelolaan hak properti industri dan hak cipta; jasa pengelolaan hak properti
industri dan hak cipta untuk orang lain; jasa peninjauan standar dan praktik untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan
perundang-undangan; jasa peninjauan standar dan praktik untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundangundangan anti-korupsi; jasa penyediaan informasi di bidang hukum; jasa penyediaan informasi di bidang permohonan paten
melalui database yang dapat ditelusuri secara daring (online); jasa penyediaan informasi hukum; jasa penyediaan informasi
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secara daring (online) dibidang hukum; jasa penyediaan informasi tentang hak kekayaan intelektual dan industri; jasa
penyediaan informasi tentang hak properti industri; jasa penyediaan informasi tentang layanan hukum melalui situs web; jasa
penyediaan informasi tentang paten dan permohonan paten dari situs web; jasa penyediaan informasi tentang prosedur
hukum yang berkaitan dengan tuntutan hukum atau isu/persoalan hukum lainnya; jasa penyediaan informasi yang berkaitan
dengan urusan hukum; jasa penyediaan informasi, penasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan masalah hukum; jasa
penyediaan informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa keamanan untuk perlindungan properti dan individu;
jasa penyediaan layanan hukum yang berkaitan dengan tuntutan hukum; jasa penyediaan pendapat hukum ahli; jasa
penyelesaian sengketa; jasa penyelesaian sengketa alternatif; jasa penyiapan dokumen hukum; jasa penyiapan dokumen
hukum dan jasa penelitian untuk pengacara; jasa penyiapan laporan hukum; jasa penyiapan laporan hukum di bidang hak
asasi manusia; jasa perwakilan dan bantuan dalam sengketa hukum di hadapan badan arbitrasi, mediasi, dan penyelesaian
sengketa alternatif; jasa pidana; jasa riset dan pendukung hukum kekayaan intelektual, yaitu, penelusuran hak cipta dan
analisa pelanggaran; jasa sewa guna usaha hak reproduksi foto dan transparansi kepada orang lain [layanan hukum];
konsultasi kepatuhan peraturan di bidang mata uang digital, mata uang virtual, cryptocurrency, aset digital dan blockchain,
aset digital, token digital, token kripto, dan aplikasi token utilitas; konsultasi kepatuhan peraturan di bidang mata uang digital,
mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto
token) dan aplikasi token utilitas; layanan bantuan hukum; layanan konsultasi yang berkaitan dengan hukum; layanan mediasi
untuk perselisihan perkawinan; lisensi barang cetakan; lisensi hak cipta; lisensi hak kekayaan intelektual.; lisensi hak yang
berkaitan dengan penggunaan foto; lisensi hak yang berkaitan dengan produksi audio; lisensi hak yang berkaitan dengan
produksi video; lisensi teknologi dan perangkat lunak; mediasi perceraian; meninjau standar dan praktik untuk memastikan
kepatuhan terhadap hukum dan peraturan; menyediakan informasi dalam bidang kekayaan intelektual dan hak cipta;
menyediakan informasi dalam bidang kekayaan intelektual dan hak cipta melalui database online; menyediakan informasi
online dalam bidang kekayaan intelektual dan hak cipta; pendampingan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021032740
: 10/05/2021 15:42:55
:
: ILHAM WANGSA

540 Etiket

: TANAH SEREAL 18 NO 23 A RT 001/RW 009 JEMBATAN LIMA , Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Moelyono Karmayana S.H.,
: Modeka/PT Persada Modeka Centurindo Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
Loka BSD City Serpong Kota Tangerang Selatan Banten

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CAP IKAN PANGGUL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HIJAU, BIRU, KUNING, PUTIH, HITAM, COKLAT
: 30
: ===Kecap; Kecap asin; Kecap kedelai; Kecap manis; kecap; kecap [soy sauce]; kecap dengan tekstur lembut; kecap
pedas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032741
: 10/05/2021 15:43:20
:
: Winston Madjukie

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Surya Wijaya IV/J-4, Rt.004, Rw.011, Kedoya Utara, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11520
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SUNCHIC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HItam dan Putih (Semua Warna)
: 35, 43, 29, 30
: ===-; Administrasi Perdagangan; Administrasi bisnis; Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan
kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi dan manajemen usaha; Administrasi kantor; Administrasi komersial;
Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Administrasi online dan pengawasan diskon, penawaran khusus dan skema
voucher hadiah; Administrasi penjualan untuk penjualan mobil-mobil; Administrasi program loyalitas untuk mempromosikan
kepemilikan liburan; Administrasi sistem dan portal daring yang memungkinkan promosi kegiatan kebugaran dan kesehatan;
Administrasi skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan
kartu diskon; Administrasi untuk mengoperasikan komputer server; Administrasi untuk mengoperasikan komputer, sistem
komputer dan peralatan yang dapat dikendalikan komputer; Administrasi untuk peralatan yang beroperasi untuk akses
Internet; Administrasi urusan bisnis waralaba; Administrasi yang berkaitan dengan pemasaran; Agen Penjualan Elektronik
atau Distributor Elektronik; Agen ekspor-impor peralatan dan perlengkapan bayi; Agen informasi komersial (menyediakan

740
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informasi bisnis, seperti pemasaran atau data demografis); Agen kontrak penjualan tenaga surya; Agen penjualan; Agen
penjualan peralatan elektronik untuk penerimaan nirkabel, penyimpanan dan pengiriman data dan pesan; Agen publikasi;
Agen untuk transaksi komersial; Agen-agen Penjualan Elektronik; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui jaringanjaringan komputer global; Aktivitas konsultasi manajemen; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan; Analisis
Pasar; Analisis biaya dan pengawasan dan manajemen persediaan; Analisis biaya dan pengawasan dan manajemen
persediaan; Jasa nasehat, informasi dan konsultasi sehubungan dengan kegiatan; Analisis manajemen bisnis atau konsultansi
bisnis dalam bidang teknologi informasi; Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Analisis manajemen bisnis atau
konsultasi bisnis di bidang keamanan dunia maya; Analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis sehubungan dengan
keamanan dunia maya dan keamanan Internet; Asistensi bagi konsumen untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa
melalui jaringan komputer global; Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba;
Bantuan dalam pengelolaan kegiatan bisnis; Bantuan manajemen bisnis atau industri dan layanan konsultasi manajemen
bisnis untuk pusat dan kompleks perdagangan; Beriklan melalui posting-tagihan; Bisnis konsultasi perekrutan; Booth
penjualan minuman ringan serta makanan; Booth penjualan wedang ronde; Booth untuk penjualan es krim; Bursa kerja;
Counter untuk penjualan es krim; DEPARTMENT STORE; Dealer motor; Distribusi deterjen, perekat dan preparat kimia untuk
menstabilkan tanah; Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; Distribusi materi promosi; Distribusi materi publisitas
(selebaran, prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk penjualan jarak jauh) baik yang melintasi perbatasan atau
tidak; Distribusi sampel; Distribusi selebaran; Distributor; Distributor Elektronik; Distributor alat kesehatan; Distributor alat
pertanian; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; Distributor mesin pertanian; Distributor peralatan dan
perlengkapan bayi; Distributor perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Dukungan bisnis
untuk memenuhi potensial konsumen; Eceran dan grosir minuman; Eceran dan grosir mobil-mobil bekas; Eceran dan grosir
toko roti; Gerai penjualan makanan dan minuman; Grosir layanan pemesanan; Iklan dan promosi kosmetik; Iklan melalui
media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan online melalui jaringan komunikasi komputer; Iklan secara online; Iklan secara
online melalui jaringan komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan termasuk distribusi bahan iklan;
Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode
pemberian diskon hak istimewa; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Impor, ekspor, promosi penjualan untuk pihak ketiga dan
komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai
untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik; Informasi atau pertanyaan
mengenai bisnis dan pemasaran; Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Informasi mengenai bangunan ke dalam
basis data komputer; Informasi niaga; Input dan kompilasi data ke dalam basis data komputer; Invoicing perpajakan; Jasa
ritel/eceran ayam; Jasa Pencarian Pegawai; Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa
Penyediaan tenaga kerja; Jasa administrasi untuk relokasi bisnis; Jasa advis dan konsultasi terkait manajemen, operasi dan
waralaba hotel; Jasa agen pembelian untuk alas kaki; Jasa agen pemesanan untuk layanan pengiriman barang; Jasa agen
penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor; Jasa agen penjualan tiket; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa
agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit
kosmetik; Jasa agen yang mengatur, intermediasi atas pemesanan pembelian yang disediakan melalui Internet dan jaringan
komunikasi lain; Jasa akuisisi bisnis; Jasa akuntan; Jasa akuntan publik; Jasa akunting; Jasa analisis statistic bisnis; Jasa
audit akuntansi; Jasa berlangganan keanggotaan klub; Jasa bisnis di bidang program afiniti, program aliansi, program afiliasi,
program pengembang solusi, dan program agen, seperti mengembangkan strategi mitra komersial, mengidentifikasi
perusahaan mitra yang sesuai untuk bersama ke pasar, dan mengembangkan strategi aliansi; Jasa bisnis, yaitu, penyediaan
area pasar online yang memungkinkan para pengguna untuk melihat dan membeli barang dan jasa pada jaringan komputer
global; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk farmasi; Jasa distribusi; Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa ecer
yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa eceran atau grosir untuk Tutup toilet tekstil, tutup wadah kertas
toilet yang terbuat dari tekstil; Jasa eceran atau grosiran untuk barang-barang tekstil tenun untuk penggunaan pribadi, handuk
mandi, handuk pantai, handuk untuk mencuci muka, dan handuk badan; Jasa eceran atau grosiran untuk kosmetik, sampo
rambut, kondisioner rambut, bilas rambut, perawatan rambut, pomade rambut, lilin rambut, minyak rambut, semprotan rambut,
mist rambut yang memiliki efek aromatisasi atau efek wewangian dalam bentum semprotan, losion wajah kosmetik, losion
badan, krim badan, krim wajah, minyak kelonyo, deodoran badan, krim tangan, parfum cair, dan parfum dalam bentuk padat;
Jasa eceran atau grosiran untuk pakaian, kaos, celana pendek, wetsuit untuk berselancar; Jasa eceran atau grosiran untuk
parfum dan bahan-bahan aroma, dupa, sediaan-sediaan wewangian, buluh penyebar pengharum udara, sediaan-sediaan
pengharum ruangan, pasta wangi untuk keperluan kosmetik, sachet wewangian, wewangian untuk mobil, dan sediaan-sediaan
pengharum udara; Jasa eceran atau grosiran untuk pelembut kain untuk penggunaan binatu; Jasa eceran atau grosiran untuk
peralatan olahraga untuk berselancar, papan selancar, tas yang didesain khusus untuk papan selancar, dan tali papan
selancar; Jasa eceran atau grosiran untuk sabun dan deterjen, dan sabun badan; Jasa eceran atau grosiran untuk tas, tas
tote, tas jinjing, ransel, tas pundak, tas pinggang, pouch dan tas pinggang; Jasa eceran dan grosir yang diberikan dalam
kaitannya dengan pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, aksesoris mode, barang olahraga; Jasa eceran hypermarket; Jasa
eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan untuk
penggunaan pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan
pertolongan pertama, sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi,
gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik, pisau cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto,
cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat makan dan alat
makan untuk di meja, perlengkapan audio dan/atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer, peranti lunak
komputer, peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam,
mengirim atau mereproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan
cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik, kertas, karton dan barang-barang terbuat dari kertas dan
karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain, barang-barang
terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan, kantong dan tas yang
tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat
bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman, makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang
gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa ekspor - impor untuk perbekalan farmasi, peralatan farmasi,
obat-obatan dan kosmetika; Jasa evaluasi komersial; Jasa grosir; Jasa grosir ayam; Jasa grosir ayam goreng; Jasa grosir
ayam olahan; Jasa grosir online; Jasa grosir produk daging olahan; Jasa grosir produk sayuran olahan; Jasa grosir saus; Jasa
grosir yang berkaitan dengan penjualan buku; Jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa iklan
penerimaan tenaga kerja dan penyediaan daftar pekerjaan, termasuk pada suatu situs web; Jasa iklan untuk keperluan
komersial atau iklan; Jasa informasi iklan dan komersial; jasa iklan dan promosi; produksi materi iklan dan komersial;
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penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran
(retail) dokumen elektronik, direkam; penjualan eceran (retail) program komputer, direkam; penjualan eceran (retail)
rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk
terminal nirkabel; penjualan eceran (retail) file gambar yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail) publikasi elektronik,
yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail) program komputer multimedia interaktif; penjualan eceran (retail) perangkat
lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital; jasa pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang
lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan eceran (retail) perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran
(retail) program dan perangkat lunak komputer.; Jasa informasi yang berkaitan dengan diskon, kupon, potongan harga,
voucher sambungan ke situs web retail milik pihak lain dan penawaran khusus untuk barang dan jasa milik orang lain; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan administrasi bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan
konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan
penggabungan (merger) dan pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan periklanan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan ritel; Jasa informasi,
penasihat dan jasa konsultasi yang berhubungan dengan skema keanggotaan pelanggan; Jasa jasa informasi tentang
perniagaan; Jasa jasa pencatatan dan analisis point of sales; Jasa jual beli kamera dan aksesoris fotografi/ videografi bekas.;
Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko
ritel; Jasa klerikal (administrasi) untuk mengambil pesanan penjualan; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi bisnis
berhubungan dengan teknologi informasi, pengelolaan dan integrasi sistem, pengembangan dan dukungan produk, dan
rekayasa perangkat lunak; Jasa konsultasi bisnis dalam bidang operasional distributor, orang ke orang, grosir dan layanan
penjualan eceran untuk nutrisi dan suplemen diet, kosmetik, minuman, dan sari buah.; Jasa konsultasi bisnis dalam bidang
pengepakan dan pengemasan barang-barang; Jasa konsultasi bisnis sehubungan untuk memfasilitasi transaksi bisnis melalui
jaringan komputer lokal dan global dengan mencari dan menyediakan rujukan untuk pengiriman berbagai macam bisnis dan
jasa dan produk pelanggan; Jasa konsultasi bisnis yang berhubungan dengan sistem mutu manajemen; Jasa konsultasi
bisnis, seperti peningkatan proses bisnis dalam hal menggunakan, mengumpulkan dan mengelola data dan informasi dari
mesin yang dilengkapi teknologi untuk memaksimalkan efisiensi dan produksi di lokasi kerja, mengurangi biaya dan
meningkatkan keselamatan untuk sistem ban berjalan (conveyor belt); Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa konsultasi
pemasaran usaha, promosi, dan periklanan; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan
manajemen pusat data; Jasa layanan agen pembelian perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi;
Jasa layanan agen pembelian perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan agen penjualan pengontrol
pasokan energi listrik; Jasa layanan agen penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan agen penjualan
perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan agen penjualan untuk perangkat kontrol listrik
untuk pengelolaan energi; Jasa layanan pelelangan secara online; Jasa layanan pengadaan produk-produk farmasi untuk
pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk alat pemanas;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan instrumen-instrumen pneumatik atau hidrolik; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan
telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan instrumen audio dan visual elektrik, yaitu,
perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video, atau penerima audio-video; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat
permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa
layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat
keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan
medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk
menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat
radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik,
perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk
keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinarX (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya,
yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam), mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik
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(menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari
es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis,
masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan,
peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan
perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan perantara
bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Jasa layanan
perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan
energi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk
pengelolaan energi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan perangkat lunak pengelolaan energi; Jasa layanan
sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot); Jasa layanan toko eceran yang menyediakan peralatan untuk
mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
pengelolaan energi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa
layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa layanan toko grosir menyediakan perangkat kontrol
listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan peralatan untuk mengukur konsumsi energi
listrik; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik; Jasa
manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis,
departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan,
gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh
kontraktor yang sama (developments); Jasa manajemen bisnis khususnya manajemen logistik rantai pasok untuk orang lain;
Jasa manajemen waralaba; Jasa marketing dan periklanan yang diberikan melalui database komputer online; Jasa marketing
untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan via
website; Jasa organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan; Jasa pemasaran hotel dan real estate; Jasa
pemberian nasihat mengenai produk farmasi untuk keperluan diet; Jasa pembuatan, evaluasi, pemosisian, strategi, dan
pengujian merek; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan barang secara sambung-langsung
(online); Jasa pemesanan dan pembelian barang secara online; Jasa pemesanan melalui surat, telekomunikasi, online dan
melalui jaringan komunikasi global; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah;
Jasa pemesanan secara online melalui komputer; Jasa pemrosesan data di bidang pengumpulan, organisasi, pemrosesan,
menyesuaikan, dan otentikasi data digital; Jasa pemrosesan pemesanan makanan melalui internet; Jasa penerimaan tamu di
gedung; Jasa pengadaaan kerjasama, untuk kepentingan pembeli, dari berbagai barang; Jasa pengadaan barang untuk orang
lain; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan,
aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang yaitu, minuman dengan kopi, teh, gourmet, makanan kemasan dan siap
(tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barangbarang itu dari outlet grosir, toko eceran, kafe, restoran dan outlet rantai toko kopi atau melalui telekomunikasi atau dari situs
web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain,
dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan melalui komunikasi telepon; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan melalui pemesanan surat; Jasa
pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet
distributor; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet ritel;
Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari situs barang
dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang
[tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barangbarang tersebut dari toko serba ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan eceran, hotel, outlet makanan dan minuman,
katalog barang dagangan melalui pemesanan surat atau melalui komunikasi telepon, atau situs barang dagangan dalam
jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi
daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis
kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis
perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh
toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang melalui pos atau remote control media elektronik dan
melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari
berbagai barang (tidak termasuk transportasi dari padanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari toko retail, toko grosir, melalui mesin penjual otomatis, dengan pemesanan surat atau
melalui media telekomunikasi, dari situs web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global dan melalui jaringan
belanja televisi; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi
daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari toko grosir;
Jasa pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa pengadaan teh hijau untuk orang
lain; Jasa pengoperasian program loyalitas dan insentif pelanggan; Jasa pengurusan dan perijinan stnk; Jasa penjualan; Jasa
penjualan alat - alat berkemah; Jasa penjualan alat kendali jarak jauh; Jasa penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk
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terbuat dari daging ayam; Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan barang pertambangan, yaitu batu, pasir, tanah,
tanah liat, batu hias, batu bangunan, batu kapur atau batu gamping, kerikil; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan
eceran; Jasa penjualan drone dan drone kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa penjualan eceran; Jasa
penjualan eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk pemanas air,
peralatan dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran kartu pra-bayar pihak ketiga untuk
pembelian konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Jasa
penjualan eceran secara online; Jasa penjualan ikan hias; Jasa penjualan kain; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan
makanan secara daring; Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa penjualan merchandising produk dalam bidang nutrisi
dan sumplemen diet, minuman dan sari buah; Jasa penjualan online untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan online untuk
perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda listrik; Jasa penjualan
pancake dan waffle; Jasa penjualan pancake dan waffle secara online; Jasa penjualan parfum dan wewangian; Jasa
penjualan perabotan; Jasa penjualan perlengkapan berkemah; Jasa penjualan perlengkapan mendaki gunung; Jasa penjualan
produk melalui perkumpulan-perkumpulan.; Jasa penjualan produk pipa dari logam; Jasa penjualan produk pipa secara
onLine; Jasa penjualan retail bubuk coklat, kopi dan teh; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian bersepeda; Jasa
penjualan ritel dan grosir untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik; Jasa penjualan
sawit / hasil bumi baik secara langsung ataupun secara online; Jasa penjualan suku cadang alat - alat musik; Jasa penyedia
pasar online bertemuanya pengguna jasa dan penyedia jasa dengan berbagai ketrampilan dan pengalaman; Jasa penyediaan
fasilitas biro bisnis; Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambung-langsung (online);
Jasa penyewaan mesin penjual otomatis; Jasa penyiapan invoice; Jasa perantara komersial dalam bidang peralatan
komunikasi yang portabel, yaitu, handset, walkie-talkie, telepon-telepon satelit dan asisten digital pribadi (PDA), telepontelepon bergerak; Jasa perantara komersial untuk alat pemanas; Jasa perantara komersial untuk komputer-komputer; Jasa
perantara komersial untuk mesin dan perlengkapan kantor; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan
elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa
perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan medis; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan
pendingin; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa perantara komersial untuk
pembelian dan penjualan produk konsumen; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa
perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga; Jasa perantara komersial untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara
komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa
perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal
Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan
kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk
keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang
medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis,
sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan
kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan
medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagianbagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi
sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk diagnosa (diagnostic reagent) untuk keperluan medis; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan
tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga
listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan
rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa perantara komersial untuk
produk-produk farmasi; Jasa perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli secara bersama-sama secara sambunglangsung (online); Jasa perdagangan; Jasa perdagangan (trading) makanan laut (seafood) dan daging; Jasa perdagangan
besar (Distributor); Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa perdagangan dan distributor alat-alat olahraga; Jasa
perdagangan ekspor-impor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang; Jasa
perdagangan/distribusi accu secara grosir maupun eceran (ritel); Jasa periklanan barang secara sambung langsung (online);
Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui
media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral;
Jasa periklanan dan publisitas oleh televise, radio dan surat; Jasa periklanan online; Jasa periklanan yang disediakan melalui
internet; Jasa pialang penjualan barang; Jasa pialang untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa promosi; Jasa
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promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa promosi penjualan untuk
orang lain; Jasa promosi yang bersifat program loyalitas dan insentif pelanggan; Jasa publisitas; Jasa publisitas luar ruangan;
Jasa retail dan jasa retail online terkait dengan produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektronik, perangkat rokok
elektronik, perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau, alat penguap oral, alat
penguap untuk rokok elektronik dan peralatan rokok, kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang, pengisi daya dan
pusat pengisian daya (charging docks) untuk barang-barang tersebut di atas, alat pemadam untuk rokok yang dipanaskan dan
batang tembakau yang dipanaskan, bagian-bagian dan perangkat yang disebutkan di atas, larutan nikotin cair untuk
digunakan dalam rokok elektronik, pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis, barang-barang perokok, kotak
pelindung, penutup dekoratif dan kotak untuk membawa rokok elektronik dan perangkat rokok elektronik, peralatan
kebersihan, perlengkapan rumah tangga; Jasa retail yang disediakan oleh toko bebas bea; Jasa ritel atau grosiran; Jasa ritel
dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet
yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk
kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata
pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat
pendukung; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata,
kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa ritel sehubungan dengan
pemutar media portabel; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat
lunak komputer; Jasa ritel sehubungan dengan periferal komputer; Jasa ritel sehubungan dengan tempat untuk perangkat
penyimpanan data; Jasa ritel yang berkaitan dengan penjualan pasta gigi, obat kumur oral, obat kumur, semprotan penyegar
nafas, strip pemutih, pasta gigi, obat kumur, strip perawatan oral mengandung obat, produk perawatan mulut mengandung
obat, produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat, sediaan perawatan mulut mengandung obat, obatobatan untuk keperluan gigi, obat kumur gigi, semprotan mulut mengandung obat, pasta gigi obat, bahan untuk menambal
gigi, lilin gigi, sikat gigi (manual dan listrik), benang pembersih gigi, sikat gigi dan benang interdental; Jasa ritel yang berkaitan
dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Jasa ritel/eceran ayam goreng; Jasa ritel/eceran ayam olahan; Jasa ritel/eceran produk daging olahan; Jasa ritel/eceran
produk sayuran olahan; Jasa ritel/eceran saus; Jasa sales dan promosi untuk pihak ketiga atas perbekalan farmasi, produk
farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik; Jasa sekretaris bisnis; Jasa sekretaris virtual pada perusahaan; Jasa stand penjualan
makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online menampilkan berbagai macam barang
konsumen; Jasa toko eceran secara online untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis;
Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada
rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan
rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Jasa toko grosir untuk engsel pintu dari logam; Jasa
toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat non-logam; Jasa toko grosir yang menampikan
peralatan dan instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang menampilkan alat
pijat estetika; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko grosir yang
menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang menampilkan bidet; Jasa toko grosir
yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Jasa toko grosir yang menampilkan pemurni air untuk
keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian,
tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko online sepatu bekas; Jasa toko
pakaian eceran; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang
menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan
dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing;
Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi
elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu,
tutup kepala, alat dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan instrumen medis
untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko ritel yang
menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat wajah estetika
untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan bidet; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara,
bukan bagian dari mesin; Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang
menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris olahraga; Jasa toko ritel, baik secara
konvensional maupun secara online; Jasa toko sepatu bekas; Jasa transportasi logistik, yaitu pengaturan transportasi barang
untuk orang lain; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran
yang menyajikan ayam; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir;
Jasa yang menyediakan kampanye periklanan manajemen dalam hal pelacakan, menganalisa, dan melaporkan data
konsumen, demigrafik, dan tanggapan konsumen pada bahan-bahan iklan dan promosi; Jasa-jasa di dalam bidang teknologi
blockchain (Sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Jasa-jasa kliping berita; Jasa-jasa konsultasi
perniagaan, informasi, penelitian dan analisis yang berhubungan dengan perencanaan, pembelian, penempatan dan
optimisasi online, interaktip, televisi, cable, pita lebar (broadband), mobile dan penemuan (inventory) media baru dan konten
yang berkaitan dengannya; Jasa-jasa pameran dan pameran dagang; Jasa-jasa pemberian nasehat, konsultasi, dan informasi
bisnis-bisnis; Jasa-jasa penjualan retail jam tangan dan instrumen horologis; Jasa-jasa penyediaan informasi, dan layanan jual
beli tentang akar rumput; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang
berkaitan dengannya; Kampanye pasar; Kampanye pemasaran; Keagenan tenaga kerja; Kompilasi bisnis data; Kompilasi
iklan untuk digunakan sebagai halaman web; Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web di Internet;
Komputerisasi kompilasi dari catatan kontrol stok; Komputerisasi kompilasi dari daftar pesanan; Komputerisasi kompilasi dari
indeks-indeks pelanggan; Komputerisasi pencatatan bisnis; Komputerisasi verifikasi data; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak;
Konsultasi bisnis mengenai aktivitas pemasaran dan peluncuran produk baru; Konsultasi bisnis, informasi atau penyelidikan;
Konsultasi manajemen bisnis di bidang perjalanan (bisnis) perusahaan; Konsultasi manajemen bisnis perusahaan dan
personalia; Konsultasi manajemen bisnis, yaitu, membantu bisnis untuk mengurangi tapak ekologi dan mengubah praktik
bisnis menjadi kegiatan yang ramah lingkungan melalui optimalisasi pengemasan.; Konsultasi manajemen dan organisasi
bisnis; Konsultasi manajemen personalia; Konsultasi manajemen personalia dan ketenagakerjaan; Konsultasi manajemen
perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua angkasa di
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luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri konsumen, hasil-hasil
zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan, asuransi dan angkutan,
tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan bidang polis perbaikan
pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan, perencanaan dan
pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi; Konsultasi mengenai strategi komunikasi
hubungan masyarakat; Konsultasi perdagangan produk UMKM di dalam dan luar negeri; Konsultasi sarana dan pra sarana
bagi kegiatan UMKM; Konsultasi yang berkaitan dengan hubungan masyarakat; Konsumen (Informasi komersial dan
pemberian nasihat untuk -) [toko yang menyediakan pemberian naihat untuk konsumen]; Konter untuk penjualan es krim;
Layana agen penjualan yang menampilkan penggorengan; Layanan administrasi bisnis yang disediakan yang berhubungan
dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan administrasi mengenai bisnis yang menggunakan basis data
di Internet; Layanan administrasi untuk rujukan medis; Layanan administratif manajemen hotel; Layanan agen ekspor-impor
pakaian; Layanan agen informasi bisnis; Layanan agen informasi komersial, melalui internet; Layanan agen menjawab
telepon; Layanan agen penjualan untuk engsel pintu dari logam; Layanan agen penjualan untuk engsel pintu non-logam;
Layanan agen penjualan untuk pintu lipat dari logam; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat non-logam; Layanan agen
penjualan untuk selempang jendela dari logam; Layanan agen penjualan untuk selempang jendela non-logam; Layanan agen
penjualan yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat masak multi-guna;
Layanan agen penjualan yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen
penjualan yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pengukus yang mudah
digunakan; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat
sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan agen
penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang
menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus perawatan
gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus yang dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan bagasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan
agen penjualan yang menampilkan blender botol; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender botol yang disesuaikan
untuk mempertahankan dingin; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan blender portabel; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan agen penjualan
yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol terisolasi; Layanan agen
penjualan yang menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan buku dan
publikasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang
menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan gantungan baju; Layanan
agen penjualan yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan agen penjualan yang menampilkan
handuk dapur dari kertas; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kantong dengan penutup untuk
penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan karpet; Layanan agen penjualan yang menampilkan
keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang
sampah; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen penjualan
yang menampilkan kertas perak; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak makanan
pendamping; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan agen penjualan
yang menampilkan kuali digital; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan agen
penjualan yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan
agen penjualan yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan nutraseutikal; Layanan agen
penjualan yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang menampilkan pakaian;
Layanan agen penjualan yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan
elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan induksi; Layanan
agen penjualan yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan agen penjualan yang menampilkan pemanggang;
Layanan agen penjualan yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan agen penjualan yang menampilkan
pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghilang serat elektrik;
Layanan agen penjualan yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen penjualan yang menampilkan penjernih udara
untuk kendaraan; Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan agen penjualan yang menampilkan
peralatan dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan agen penjualan
yang menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan
untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan
perlengkapan mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan agen penjualan
yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan
agen penjualan yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan agen
penjualan yang menampilkan serbet; Layanan agen penjualan yang menampilkan setrika uap; Layanan agen penjualan yang
menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan agen
penjualan yang menampilkan spatula untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan sterilisasi
pengering piring; Layanan agen penjualan yang menampilkan talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan
yang menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan agen
penjualan yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan tembakau; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan agen penjualan yang menampilkan tepung dan sediaan yang
terbuat dari sereal; Layanan agen penjualan yang menampilkan tikar; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu
kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan agen penjualan yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tusuk gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk
mengawetkan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan
agen penjualan yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang
menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk makanan
tradisional Korea, kimchi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan wewangian; Layanan agen penjualanyang menampilkan lapisan kertas perak
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untuk memasak di dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar
ruangan; Layanan agen periklanan di Internet untuk orang lain; Layanan amal, yaitu, mengatur dan melakukan program
sukarela karyawan dan proyek layanan masyarakat; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kepentingan organisasi dan
orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Layanan asosiasi,
yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya;
Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan pertanian karbon dan gas
rumah kaca lainnya penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan
atau kompensasi mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi
kompetisi dan tantangan untuk pihak lain.; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar
pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya.; Layanan bantuan bisnis untuk pihak lain dalam
pengoperasian peralatan pengawasan keamanan dalam bidang teknologi informasi; Layanan bantuan manajemen personalia;
Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas
kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa
operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi
internet dan jaringan, pusat data tersebut menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen
pengamanan data; Layanan dealer kendaraan; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan);
Layanan distribusi dalam bidang perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer, program
permainan, konten permainan komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan eceran atau grosir barang
cetakan seperti buku, e-book; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan fungsi kantor dan
penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; Layanan fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan dengan layanan
grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan grosir; Layanan grosir dan eceran dekorasi rumah; Layanan grosir dan eceran
di bidang produk tembakau, rokok elektronik dan produk-produk untuk digunakan dengan rokok elektronik; Layanan grosir dan
eceran perabotan rumah; Layanan grosir dan eceran peralatan listrik; Layanan grosir yang berkaitan dengan buku; Layanan
grosir yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Layanan grosir yang menampilkan gantungan
baju; Layanan iklan yang berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan
dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi
mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang
dan jasa orang lain; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan iklan, yaitu mempromosikan merek, barang, dan
layanan orang lain; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras logam; Layanan informasi bisnis bersifat
menyediakan informasi peluang bisnis; Layanan informasi bisnis yang bersifat memberikan informasi peluang bisnis; Layanan
informasi yang berkaitan dengan jaringan kerja dan pertemuan bisnis; Layanan informasi yang berkaitan dengan perkenalan
bisnis; Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
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pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan jual beli parfum, yaitu: isi ulang parfum; Layanan kliping berita online; Layanan konsultasi untuk manajemen
dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi bisnis; Layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian usaha; Layanan
konsultasi merek; Layanan konsultasi pemasaran bisnis, yaitu, melacak dan menganalisis data pemasaran orang lain untuk
tujuan memberikan strategi, wawasan, pemasaran, penjualan, operasi, khususnya yang mengkhususkan diri dalam
penggunaan model analitik dan statistik untuk memahami dan memprediksi konsumen, tren dan tindakan bisnis dan pasar;
Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan manajemen bisnis yang disediakan yang berhubungan
dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan manajemen risiko bisnis; Layanan mengirimkan dan
menerima pesan elektronik; Layanan nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan suksesi bisnis dan memberikan informasi
tentangnya; Layanan nasehat untuk informasi bisnis dan akuntansi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan
sosial dengan bisnis; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan pengecer untuk tujuan
memfasilitasi pembelian diskon; Layanan panggilan [layanan pelanggan]; Layanan pegawai sementara; Layanan pelelangan;
Layanan pemantauan dan konsultasi bisnis, yaitu, untuk memberikan strategi, wawasan, pemasaran, dan penjualan, terutama
yang mengkhususkan diri dalam penggunaan model analitik dan statistik untuk memahami dan memprediksi konsumen,
bisnis, dan tren dan tindakan pasar melalui situs web pelacakan; Layanan pemasaran bisnis; Layanan pemasaran dan
promosi penjualan di toko-toko dan atau melalui jaringan komunikasi di seluruh dunia; Layanan pemasaran yang disediakan
dengan cara jaringan digital melalui portal internet yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Layanan pemasaran,
periklanan dan promosi; Layanan pemesanan buku secara online; Layanan pemesanan melaui pos berbasis Internet; Layanan
pemesanan produk; Layanan pemrosesan data daring; Layanan pemrosesan kantor; Layanan penanganan data; Layanan
pencarian data dan penyediaan informasi yang berkaitan dengan hasil pencarian; Layanan penempatan pesanan untuk
layanan pengiriman barang; Layanan pengadaan kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang (tidak
termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang
tersebut, layanan yang dapat disediakan melalui toko ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan melalui surat atau melalui
media elektronik seperti melalui toko online, situs web atau belanja melalui program televisi; Layanan pengadaan untuk orang
lain (perolehan barang dan jasa untuk perusahaan lain); Layanan pengaturan acara [mengorganisir pameran atau pamern
dagang untuk tujuan komersial atau periklanan]; Layanan pengaturan rapat perusahaan; Layanan pengaturan tampilan
etalase toko ritel; Layanan pengelolaan rantai pasokan melalui solusi ketelusuran dari awal hingga akhir untuk produk
kemasan dan pengemasan; Layanan pengembangan bisnis, seperti menyediakan bantuan untuk perusahaan pemula milik
pihak lain; Layanan penjualan eceran bubuk boba; Layanan penjualan eceran bubuk coklat, kopi dan teh secara online;
Layanan penjualan eceran bubuk minuman; Layanan penjualan eceran produk roti; Layanan penjualan eceran sirup; Layanan
penjualan eceran sirup untuk kuliner; Layanan penjualan eceran sirup untuk minuman; Layanan penjualan jam tangan dan
kacamata hitam (kacamata olahraga dan kacamata) secara eceran atau grosir; Layanan penjualan kosmetik, persiapan untuk
penggunaan pribadi, persiapan perawatan gigi dan mulut, sabun dan deterjen secara eceran atau grosir; Layanan penjualan
ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan
penyedia informasi komersial melalui internet; Layanan penyedia informasi secara daring termasik informasi terkait dengan
pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu kredit.; Layanan penyedia informasi, publikasi dan promosi pada pusat
perbelanjaan secara online; Layanan perantara bisnis; Layanan perantara komersial untuk mobil-mobil; Layanan perantara
komersial untuk mobil-mobil bekas; Layanan perantara komersial yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan
asesoris mobil; Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan perdagangan elektronik,
yaitu, menyediakan layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat lunak permainan komputer, permainan, pakaian;
Layanan perekrutan; Layanan perkenalan dan pertemuan bisnis dan skema jaringan kerja bisnis; Layanan promosi bisnis;
Layanan promosi dan publisitas; Layanan promosi yang berhubungan dengan acara eSports; Layanan pusat perbelanjaan
(Mall); Layanan relasi media; Layanan ritel atau grosir di bidang penyediaan perangkat lunak, pemutakhiran dan peningkatan
pada perangkat lunak komputer atau pada perangkat keras komputer; Layanan ritel atau grosir yang berhubungan dengan
ponsel dan aksesoris ponsel; Layanan ritel atau layanan grosir untuk gambar yang dapat diunduh; Layanan ritel atau layanan
grosir untuk mesin dan peralatan telekomunikasi atau mesin, peralatan; Layanan ritel atau layanan grosir untuk sistem
pembangkit tenaga surya; Layanan ritel atau layanan grosir untuk sistem pengenalan suara; Layanan ritel atau layanan grosir
untuk video atau gambar yang dapat diunduh; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan ritel dan grosir untuk bagian,
perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk
melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita dan pengikat
pendukung, termasuk layanan ritel dan grosir online yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik
atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari; Layanan ritel department store;
Layanan ritel online barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel online dari situs web internet yang berkaitan
dengan penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki; Layanan ritel online yang berkaitan dengan
pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online yang berkaitan dengan
sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan dengan tutup kepala; Layanan
ritel toko serba ada online; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian; Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar, minyak
bumi, minyak, pelumas, gemuk; Layanan ritel yang berkaitan dengan produk roti; Layanan ritel, grosir dan toko online,
termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan sewa dan penjualan ruang iklan; Layanan tampilan
untuk barang dagangan; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko grosir menampilkan alas kaki
untuk pria dan wanita; Layanan toko grosir menampilkan sandal; Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela dari
logam; Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko grosir menampilkan sepatu anak-anak;
Layanan toko grosir menampilkan sepatu kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko
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grosir yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang
dipanaskan dengan uap; Layanan toko grosir yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko grosir yang
menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko
grosir yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk
sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko
grosir yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus
perawatan gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus yang dioperasikan tangan untuk mencincang makanan;
Layanan toko grosir yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko grosir yang menampilkan blender botol;
Layanan toko grosir yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan toko grosir
yang menampilkan blender elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan blender portabel; Layanan toko grosir yang
menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan toko grosir yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan toko grosir
yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko grosir yang menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan
toko grosir yang menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang menampilkan deterjen untuk keperluan di
dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan
handuk dapur dari kertas; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan
jasa untuk mencuci piring; Layanan toko grosir yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan toko grosir yang
menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan karpet;
Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan toko
grosir yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah
tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan kertas perak; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko
grosir yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak makanan
pendamping; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko grosir yang
menampilkan kuali digital; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko grosir yang
menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan
toko grosir yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko grosir yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara
untuk makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan nutraseutikal; Layanan toko grosir yang menampilkan oven yang
dipanaskan dengan uap; Layanan toko grosir yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko grosir yang
menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan; Layanan
toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan
induksi; Layanan toko grosir yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir yang menampilkan
pemanggang; Layanan toko grosir yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan
pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan penggorengan; Layanan toko grosir
yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko grosir
yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko
grosir yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan makan,
selain pisau, garpu dan sendok; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di
luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain
elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan sapu
untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan serbet;
Layanan toko grosir yang menampilkan setrika uap; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko
grosir yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan spatula untuk penggunaan di
dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko grosir yang menampilkan talenan
untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko grosir yang menampilkan
tas kecil untuk bepergian; Layanan toko grosir yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan
tempat dan kotak sabun; Layanan toko grosir yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko
grosir yang menampilkan tikar; Layanan toko grosir yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko
grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan
wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah
tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko grosir yang
menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah untuk
penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan wewangian; Layanan toko grosir yang menjual
mobil-mobil bekas; Layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria dan wanitaretail; Layanan toko ritel menampilkan
selempang jendela dari logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko ritel
menampilkan sepatu; Layanan toko ritel menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko ritel menampilkan sepatu kulit;
Layanan toko ritel menu utama kopi; Layanan toko ritel menu utama teh; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel online
menampilkan rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman video, dan produk yang terkait
dengan musik; Layanan toko ritel online menu utama kopi; Layanan toko ritel online yang menampilan pakaian dalam wanita;
Layanan toko ritel online yang menampilkan buku; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dalam; Layanan toko
ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang menampilkan topi; Layanan toko ritel secara on-line yang
menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel untuk engsel pintu dari logam; Layanan toko ritel untuk perangkat lunak
komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau pesan internet; Layanan toko ritel untuk pintu lipat dari logam;
Layanan toko ritel untuk pintu lipat non-logam; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan
kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko
ritel yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko ritel
yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan alat
penggosok tubuh; Layanan toko ritel yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko ritel yang
menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko ritel
yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk
penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko ritel
yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus yang dioperasikan tangan untuk
mencincang makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko ritel yang menampilkan
barang-barang electrical atau listrik; Layanan toko ritel yang menampilkan blender botol; Layanan toko ritel yang menampilkan
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blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan toko ritel yang menampilkan blender elektrik; Layanan
toko ritel yang menampilkan blender portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan toko
ritel yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko ritel yang
menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan toko ritel yang menampilkan cangkir bukan logam mulia;
Layanan toko ritel yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan gantungan
baju; Layanan toko ritel yang menampilkan gulungan toilet; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk abrasif untuk
menggosok kulit; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko ritel yang menampilkan
kabinet dan lemari plastik; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
Layanan toko ritel yang menampilkan karpet; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan
domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko ritel yang menampilkan
keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan kertas perak; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko ritel
yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik
dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak
pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali digital; Layanan toko ritel yang menampilkan
kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan
lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko ritel
yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan nutraseutikal;
Layanan toko ritel yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk
memasak; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan
elektrik di dalam ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko ritel yang
menampilkan panggangan induksi; Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang
menampilkan pemanggang; Layanan toko ritel yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko ritel yang
menampilkan pembungkus untuk penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan pengaduk elektrik
untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel yang menampilkan
penghilang serat elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang menampilkan
penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel yang
menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan makan, selain pisau,
garpu dan sendok; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar ruangan;
Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan olahraga selain peralatan golf/peralatan mendaki; Layanan toko ritel yang
menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko ritel yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko
ritel yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan
lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko ritel yang menampilkan serbet; Layanan toko ritel yang menampilkan setrika
uap; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat untuk membersihkan;
Layanan toko ritel yang menampilkan spatula untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan sterilisasi
pengering piring; Layanan toko ritel yang menampilkan talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang
menampilkan tas dan dompet; Layanan toko ritel yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko ritel yang
menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan toko ritel yang
menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko ritel yang menampilkan tikar; Layanan toko ritel yang
menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur;
Layanan toko ritel yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk
mengawetkan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko ritel
yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah rumah
tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan
toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan
wewangian; Layanan toko ritel yang menjual peralatan fotografi/videografi.; Layanan toko ritel, layanan pemesanan eceran
online, dan layanan katalog pemesanan melalui pos, di bidang perangkat keras, aksesori rumah didalam dan luar ruangan,
barang olahraga, barang pengembangan rumah, dan peralatan rumah tangga; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan
sehari-hari; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan baik barang-barang eletronik
maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web secara ritel online; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan
transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Layanan-layanan iklan dan promosi melalui
internet; MINI MARKET; Manajemen Proses Bisnis; Manajemen Usaha; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan;
Manajemen bisnis bebas bea; Manajemen bisnis dan layanan administrasi bisnis yang berkaitan dengan bidang pakaian,
aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Manajemen bisnis dan layanan administrasi yang
mendukung pemanfaatan jaringan komputer global; Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang resort hotel, resort
kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare dan pertukaran dengan konsep
timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan; Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan
bangunan pemukiman untuk orang lain; Manajemen bisnis dari hak komersil dalam atau yang berhubungan dengan turnamen
golf dan media; Manajemen bisnis fasilitas perjamuan dan fungsi sosial, fasilitas golf, dan restoran; Manajemen bisnis toko
serba ada; Manajemen dan pengisian kembali persediaan atas material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan
gas dan panas bumi dan mengatur ulang persediaan dan susunan rak; Manajemen dari kepribadian olah raga dan pemain golf
profesional; Manajemen data; Manajemen file komputer; Manajemen file terkomputerisasi; Manajemen kontrak mengenai
informasi pelanggan; Manajemen perizinan barang dan jasa pihak lain (manajemen bisnis); Manajemen perusahaan ritel untuk
orang lain; Manajemen promosi untuk tokoh olah raga; Manajemen spanduk iklan yang berafiliasi dengan pemasaran;
Manajemen usaha dan operasi pusat data; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Melaksanakan
program loyalitas pelanggan, hadiah, afinitas dan insentif untuk tujuan promosi komersil dan periklanan; Melakukan survei
pasar; Membantu perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan kontrak pemerintah; Memberikan informasi dan analisis yang
berkaitan dengan data pasar ekonomi; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau melalui layanan web;
Memberikan informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; Memberikan informasi kontak
komersial dan bisnis; Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; Mempersiapkan barang periklanan;
Mempersiapkan dokumen publisitas; Mempersiapkan dokumen yang terkait dengan bisnis; Mempersiapkan faktur;
Mempersiapkan iklan; Mempersiapkan inventaris; Mempersiapkan laporan bisnis; Mempersiapkan laporan keuangan;
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Mempersiapkan materi iklan; Mempersiapkan pernyataan laporan keuangan; Mempersiapkan rencana pemasaran;
Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan memungkinkan pengguna untuk, mengakses kupon online, rabat, diskon,
voucher dan penawaran khusus melalui website, kupon scan, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus dari bahan hasil
cetakan, dan sticker pada ponsel; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mengakumulasi poin, menerbitkan poin
dan menyediakan informasi yang berkaitan dengannya; Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website);
Mempromosikan barang pihak lain, yaitu, menyediakan kupon, potongan harga dan voucher untuk barang pihak lain;
Mempromosikan penjualan atau mempromosikan bisnis untuk orang lain; Mempromosikan sumbangan amal dari karyawan
untuk orang lain, yaitu, untuk organisasi amal; Menata Dagangan; Menganalisis dan menyusun data bisnis; Mengatur dan
menyelenggarakan pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis; Mengatur dan menyelenggarakan pekan raya dan
pameran untuk keperluan bisnis dan periklanan; Mengatur pameran untuk tujuan bisnis; Mengatur pameran untuk tujuan
komersial; Mengatur pameran untuk tujuan periklanan; Mengimpor dan mengekspor pakaian, alas kaki dan hiasan kepala;
Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; Mengorganisir
pengerjaan promosi dan iklan dan mengorganisir pengerjaan retensi pelanggan, termasuk mengorganisir pengerjaan promosi
untuk mendorong loyalitas pelanggan, baik terkait dengan penggunaan kartu kredit maupun tidak; Mengorganisir, mengatur
dan menyelenggarakan pameran dagang dan eksibisi; Mengumpulkan informasi bisnis; Mengumpulkan informasi komersial;
Mengumpulkan informasi personil; Mengumpulkan informasi untuk bisnis; Mengumpulkan statistic bisnis; Meniru dokumen;
Menyalin dokumen; Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya;
Menyediakan informasi, berita, dan komentar di bidang bisnis hiburan; Menyediakan konsultasi pemasaran di bidang media
sosial; Menyediakan layanan iklan dan jasa reklame; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs
web ritel online orang lain; Menyediakan ruang iklan di situs web; Menyediakan ulasan pengguna untuk tujuan komersial atau
periklanan; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi pelacakan mengenai pelacakan aset dalam perjalanan, yaitu,
kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis;
Menyelenggarakan pameran bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk
tujuan komersial; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan
periklanan; Menyelenggarakan penjualan barang dengan sistem arisan; Menyewakan materi publisitas; Menyewekan mesin
atau peralatan untuk kantor; Menyiapkan dokumen; Nasehat bisnis dan manajemen bisnis atas program yang berkaitan
dengan organisasi dan manajemen bisnis; Nasehat dan bantuan bisnis; Nasehat untuk konsumen; Optimisasi Mesin Pencari;
Organisasai kampanye promosional; Organisasi dan manajemen program insentif dan promosi penjualan; Organisasi nirlaba
di bidang kopi; Organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan, sebagai model untuk iklan atau promosi penjualan;
Organisasi peragaan busana untuk keperluan promosi dan periklanan; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan antar
bisnis dan pameran perdagangan, forum dan acara bisnis dalam konteks pameran perdagangan dan eksposisi untuk
keperluan bisnis; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, pameran dagang dan eksposisi untuk keperluan
bisnis; Outlet pancake dan waffle; Outlet toko ritel yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik
atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari; PASAR SWALAYAN;
PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pameran peragaan busana untuk keperluan komersial; Pemasangan poster;
Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pemasaran dan promosi barang dan jasa orang lain dengan
cara mendistribusikan kupon atau voucher; Pemasaran digital; Pemasaran digital melalui poral internet berdasarkan data yang
dikumpulkan melalui solusi ketelusuran dari awak hingga akhir untuk produk-produk kemasan dan pengemasan; Pemasaran
digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Pemasaran melalui media elektronik; Pemasaran, riset pasar, dan
analisis pasar melalui situs web internet; Pembelian Madu dan Hasil produksi madu; Pembelian barang lokal untuk dibeli oleh
konsumen di luar negeri; Pembuatan materi periklanan; Pembuatan profil konsumen untuk tujuan komersial atau pemasaran;
Pembukuan perniagaan; Pembukuan perusaahan; Pembukuan, menyusun laporan rekening; Pemesanan buku secara online;
Pemotongan pajak; Pemrosesan administratif pesanan pembelian untuk pembelanjaan daring; Pemrosesan data dalam
pengumpulan data untuk tujuan bisnis; Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Pencatatan perusahaan;
Penderep; Penelitain Perniagaan; Penelitian perniagaan dan pemasaran madu; Penempatan iklan; Penempatan personel,
yaitu jasa penyediaan pekerja terlatih dan material untuk mengelola dan mengerjakan pembersihan peralatan industri dengan
benar, yaitu, reaktor, kapal, tangki, menara vakum, penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan, dan peralatan industri
lainnya.; Penempatan tenaga kerja; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian mata uang virtual yang disimpan dan dikelola
sebagai data elektronik untuk promosi barang dan jasa; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin untuk promosi barang
dan jasa; Pengadaan barang untuk keperluan bisnis orang lain; Pengadaan jasa untuk pihak lain; Pengadaan, manajemen,
inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui
pengiriman); Pengambilan informasi bisnis yang terkomputerisasi; Pengaturan dan pengoperasian materi iklan pada jaringan
komputer dan jaringan komunikasi global; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi bisnis untuk wirausahawan dan
perusahaan pemula (start-up) untuk bersaing mendapatkan modal awal untuk membiayai kegiatan bisnis; Pengaturan
demonstrasi untuk tujuan periklanan; Pengaturan distribusi literatur iklan sebagai respons terhadap permintaan telepon;
Pengaturan penjualan alas kaki; Pengaturan penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Pengaturan
penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik; Pengaturan penjualan perangkat kontrol listrik
untuk pengelolaan energi; Pengecer barang-barang; Pengelolaan arsip perniagaan; Pengelolaan arsip perpajakan;
Pengelolaan bisnis hotel dan penginapan lainnya; Pengelolaan data pelanggan menggunakan basis data komputer;
Pengelolaan hubungan pelanggan khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok
elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok
elektronik.; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengelolaan informasi perpajakan; Pengelolaan laporan proyek bisnis;
Pengelolaan skema loyalitas, termasuk mengorganisir pengerjaan promosi untuk mendorong loyalitas pelanggan, terkait
dengan penggunaan kartu kredit maupun tidak; Pengembangan konsep periklanan; Pengembangan standar sukarela di
bidang manajemen bisnis; Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen strategis; Penghimpun informasi ke dalam
basis data komputer; Pengiklanan dengan pengiriman publisitas secara online untuk pihak ketiga melalui jaringan komunikasi
elektronik; Pengiklanan di surat kabar; Pengiklanan penjualan melalui pasar; Pengiklanan penjualan melalui pos;
Pengoperasian bisnis dari pusat perbelanjaan untuk pihak lain.; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online;
Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online untuk orang lain; Pengoptimalan situs web; Pengrekrutan staff permanen;
Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Penjualan arang; Penjualan atau promosi penjualan;
Penjualan barang pribadi eceran atau grosir; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk
produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online atau
offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang selam; Penjualan barang secara online atau offline,
baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris gadget atau teknologi; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail
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maupun grosir untuk produk aksesoris peralatan dan perlengkapan selam; Penjualan deterjen, perekat dan preparat kimia
untuk menstabilkan tanah; Penjualan eceran dan grosir untuk tas dan dompet; Penjualan eceran untuk sediaan daging dan
produk daging [butcher’s shop]; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk
melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain,
termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: alat berkebun, yaitu alat yang dioperasikan dengan tangan
untuk berkebun, alat penyiraman dari besi dan penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak peralatan, kunci linggis, palu, obeng,
baut dan kunci, barang untuk perawatan anak, yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta bayi, timbangan bayi, bak mandi,
barang kuas, barang dan peralatan senam, permainan dan mainan, barang-barang pers, yaitu barang cetakan dan buku,
musik, yaitu alat musik, alat tulis, telekomunikasi, telepon (termasuk telepon seluler), barang audio-visual dan multimedia,
yaitu televisi (display kristal cair (LCD), plasma, tabung sinar katoda), pemutar / perekam, speaker, netbook, kamera digital,
bingkai foto digital, camcorder digital, cakram kompak dan CD-ROM, cakram video digital (cakram serbaguna digital (DVD)) ,
cakram serbaguna digital HD (HD-DVD), cakram penyimpanan optik, pemutar dan pembaca portabel (stereo pribadi), radio
mobil, konverter, penyandi, perekam, penulis, papan tombol, permainan digital, playstation, telepon seluler, telepon nirkabel,
layar, radio jam, sistem hi-fi, turntable, amplifier, pemutar dan pembaca, tuner, speaker, sistem bioskop rumah, amplifier untuk
sistem bioskop rumah, layar plasma, proyektor video, perangkat lunak komputer, film, sistem penentuan posisi global (GPS),
barang komputasi, yaitu komputer dan periferal komputer, unit pemrosesan pusat (CPU), monitor, printer laser, printer
multifungsi, printer inkjet, hard disk, kunci USB, kartu memori, floppy disk, bahan makanan pertanian dan minuman (alkohol
dan non-alkohol), kendaraan, budidaya tanaman, tembakau dan barang dan perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu,
logam, keramik, kaca, kertas, karton, kulit dan imitasi kulit, kain atau tekstil, bulu, serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus,
buluh, anyaman, tanduk, tulang, seluloid dan pengganti semua bahan ini, atau dari plastik, tiruan atau mengandung tiruan
monumen atau yang mengingatkan pada suatu kabupaten, kota kecil, kota, wilayah atau negara (tidak termasuk transportasi
di dalamnya), memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara;
Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana
pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai
barang di bidang berikut ini: dekorasi interior dan eksterior, yaitu linen rumah tangga, tirai bersih, gorden dari tekstil atau
plastik, tirai dari tekstil, hiasan dinding dari tekstil, kain non-anyaman (tekstil), penutup pelindung untuk furnitur, bantal (kecuali
bantal untuk keperluan medis dan pemanasan), sarung bantal, penutup furnitur dari tekstil, penutup tempat tidur, penutup
meja, batang dan cincin gorden, kait tirai, rol, pita gorden, gantungan untuk gorden, tirai dari logam, potongan ujung dan
kurung untuk batang tirai bukan dari logam, gagang pintu bukan dari logam dan kenop untuk furnitur bukan dari logam, renda
dan bordir, pita, kawat untuk gorden, penahan gorden tidak untuk tekstil, penutup lantai dan dinding, karpet dan permadani,
bingkai foto, foto, stiker, cermin, karya seni dari logam mulia, kayu, plester atau plastik, ponsel (benda dekoratif), kotak, kotak
dari kayu atau plastik, lilin, tempat lilin, tembikar, vas, pot, penutup untuk pot, patung dan patung dari logam mulia, porselen,
terra-cotta atau kaca, air mancur, bunga kering untuk dekorasi, lampu, penutup lampu, penahan tudung lampu, cat dan pernis,
pewarna, pernis, pelapis permukaan, teras, tembikar, pot, bak (untuk tanaman), penutup untuk pot (bukan dari kertas), kotak
jendela, mangkuk hias, bak, patung dan patung batu, beton atau terra-cotta, air mancur dan kolam, dukungan tanaman,
teralis, busur, layar (furnitur), penahan vas, pouffes, tiang untuk menaruh mantel, tempat payung, rak majalah, furnitur taman,
tempat bunga (furnitur), payung, pandepo, kotak peti untuk keperluan penyimpanan, penghias ponsel, perabot, yaitu furnitur,
cermin, bingkai foto dan tempat duduk, pengharum ruangan, pengharum dan pembersih, memungkinkan pelanggan untuk
melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung,
penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan
jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan
makan, yaitu piring, gelas dan peralatan makan, linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer,
lemari wine, mesin pencuci piring, kompor, kompor induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven,
rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot kopi, penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan
multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan, pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin
bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik, pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor
bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat
yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es, mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin
listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti,
pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich panggang, pembuat pancake, perlengakapan fondue, perlengkapan
raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin untuk membuat pasta, panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit,
mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu, mesin pengering unit uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut,
catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan pemanasan untuk rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau
cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator, bantal pijat, penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles
elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet, radiator listrik dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan
pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian udara, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli
barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui
pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan
kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan
kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum,
ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu
pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal,
dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan,
pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal),
tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari
tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian,
label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian,
yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan
horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai
macam cara; Penjualan grosir barang-barang; Penjualan makanan dan minuman secara online; Penjualan melalui pos
(termasuk dengan cara elektronik); Penjualan online atas publikasi cetak, buku, majalah, materi cetak, terbitan berkala, teks
elektronik dan teks non-elektronik; Penjualan ritel dan grosir bahan medis; Penjualan ritel dan grosir sampo sepatu; Penjualan
ritel dan grosir sampo sepatu (online); Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon
dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, alas kaki, penutup kepala, kaus kaki, pakaian
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yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan
penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat
dari kulit, pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi
dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat
pinggang; Penjualan ritel wewangian, kosmetik, barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasikulit, tas, kacamata
dan kacamata pelindung dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jual beli ritel online yang
menawarkan wewangian, barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasi kulit, tas, kacarnata dan kacarnata pelindung
dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jasa perna saran dan promosional, terutama melalui media
elektronik, publikasi untuk tulisan pUblisitas, pengumpulan pcndapat, studi pasar.; Penyajian barang dan jasa pada semua alat
komunikasi untuk ritel; Penyajian barang pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyajian barang-barang pada media komunikasi untuk keperluan retail, yaitu, jasa
toko retail dan jasa pesanan melalui pos dalam bidang musik dan hiburan musikal; Penyebaran bahan untuk iklan;
Penyebaran bahan untuk iklan, pengiklanan penjualan melalui pos; Penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan
komunikasi on-line di internet; Penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai data demografis; Penyediaan
administrasi bisnis dan manajemen fasilitas-fasilitas penitipan anak untuk anak; Penyediaan dan penyebaran informasi yang
berkaitan dengan materi untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Penyediaan dan
penyebaran informasi, bantuan dan nasihat komersial untuk peserta pameran, pengunjung dan penyelenggara pameran,
termasuk semua informasi tersebut yang disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs web; Penyediaan informasi
di bidang manajemen bisnis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi di bidang manajemen strategis yang
di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi bisnis terkait dengan reseller; Penyediaan informasi dan nasehat
komersial/niaga (konsultan niaga); Penyediaan informasi di bidang manajemen proyek yang di tampilkan melalui situs web;
Penyediaan informasi komersial dari basis data online; Penyediaan informasi komersial melalui internet global; Penyediaan
informasi komersial melalui jaringan komputer; Penyediaan informasi komersil; Penyediaan informasi konsumen melalui
jaringan komputer global; Penyediaan informasi mengenai analisis manajemen bisnis dalam aspek keuangan perusahaan;
Penyediaan informasi mengenai persiapan, audit, atau pengesahan laporan keuangan; Penyediaan informasi pasar konsumen
berkaitan dengan penjualan buku secara daring; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global;
Penyediaan informasi tentang survei kuesioner; Penyediaan informasi terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan
kepala melalui situs web online; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi
administrasi dan kantor; Penyediaan jasa layanan informasi publisitas; Penyediaan jasa periklanan, administrasi bisnis dan
fungsi kantor di bidang sistem penentuan posisi global; Penyediaan kolom publisitas; Penyediaan konsultasi, layanan
konsultasi dan informasi terkait jasa periklanan, pemasaran, Jasa promosi, manajemen bisnis, administrasi bisnis, layanan
administrasi bisnis terkait asuransi dan layanan broker dalam jaringan, layanan administrasi bisnis terkait layanan garansi,
penilaian bisnis, pertanyaan bisnis, investigasi bisnis, konsultasi manajemen dan organisasi bisnis, penasihat bisnis dan
layanan informasi, bantuan manajemen bisnis, konsultasi organisasi bisnis, penelitian bisnis, informasi dan saran komersial
untuk konsumen dan, toko saran konsumen, organisasi pameran untuk tujuan komerial atai periklanan, proses administrasi
pesanan pembelian, Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer, kompilasi statistik, konsultasi bisnis, koleksi,
kompilasi, sistemisasi, verifikasi, analisis, proses, pembaruan, pengaturan, penyimpanan dan penyedia data, layanan
informasi bisnis disediakan dalam jaringan dari sebuah database komputer, internet atau perangkat komunikasi nirkabel,
pencarian data dalam file komputer untuk orang lain, analisis harga biaya, menyusun laporan akun, peramalan ekonomi, pakar
efisiensi, konsultasi manajemen personal, layanan perbandingan harga, konsultasi bisnis profesional, analisis dan penyedia
informasi bisnis dan komersial, analisis bisnis, riset dan layanan informasi, mengumpulkan dan memverifikasi penilaian dan
ulasan bisnis untuk orang lain, menyediakan perbandingan harga, layanan, kualitas, ulasan dan penilaian penyedia layanan
untuk bisnis atau tujuan komerial, menyiapkan laporan keuangan; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Penyediaan layanan
direktori manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek melalui web online yang menampilkan hyperlink ke situs web;
Penyediaan layanan intelijen pasar; Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan headwear
melalui telepon, faksimili, situs web online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik lainnya; Penyediaan pasar on-line
untuk pembeli dan penjual barang dan jasa yang mana untuk melayani sebagai perantara komersial dan promotor penjualan
untuk penjual dan pembeli pihak ketiga barang dan jasa, seperti, kendaraan darat.; Penyediaan penghargaan insentif dan
program keanggotaan kepada pelanggan dari pusat pelumasan kendaraan; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan
ritel melalui Internet.; Penyediaan program penghargaan insentif bagi pelanggan melalui pemberian hadiah bonus dan layanan
insentif untuk perjalanan udara yang sudah berkali-kali, yaitu, fasilitas transit lounge untuk relaksasi penumpang, layanan
maskapai penerbangan prioritas khusus dengan layanan reservasi, peningkatan pemrosesan tiket bandara, percepatan
prosedur menunggu panggilan penerbangan, check-in prioritas, check-in lobi prioritas, service center khusus dan jalur untuk
kumpulan penumpang elite, prioritas khusus dan percepatan pemrosesan keamanan, percepatan layanan penanganan di
pintu masuk dan keberangkatan pesawat, peningkatan akomodasi tempat duduk, peningkatan ruang pribadi termasuk hiburan
khusus, koneksi komputer, peningkatan layanan penyediaan makanan dan pemberian voucher dengan nilai-nilai yang telah
ditentukan untuk penumpang elite, pengiriman bagasi prioritas, peningkatan dan percepatan respons customer service untuk
penumpang elite; Penyediaan program penghargaan insentif dan penghargaan loyalitas keanggotaan kepada pelanggan dari
pusat pelumasan kendaraan; Penyediaan program penghargaan insentif pelanggan melalui penerbitan dan pemrosesan poin
loyalitas untuk pembelian barang dan jasa; Penyediaan ruang iklan di situs web untuk mempromosikan barang dan jasa;
Penyediaan skema insentif dan informasi yang berkaitan dengan skema insentif; Penyediaan tempat pasar online untuk

Halaman 229 dari 1262

pengguna jasa dan penyedia jasa tenaga kerja professional/pencari kerja dengan berbagai jenis ketrampilan dan pengalaman;
Penyelenggaraan acara untuk keperluan komersial dan iklan; Penyelidikan klien; Penyewaan materi periklanan; Penyewaan
media iklan, ruang, dan peralatan (termasuk online melalui jaringan komunikasi global termasuk Internet); Penyewaan papan
iklan; Penyewaan peralatan untuk periklanan; Penyewaan ruang iklan di situs web; Peragaan barang; Peralaman pasar;
Perbandingan harga dan evaluasi berbagai produk; Perbelanjaan lokal daring dengan produk lokal yang dibeli oleh pelanggan
di luar negeri; Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar komputer dan
perlengkapannya dan piranti lunak; Perdagangan besar kosmetik; Perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran
dan presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan; Perencanaan pengiklanan; Perencanaan strategi pemasaran; Perikalan
melalui Koran; Periklanan melalui jaringan telepon seluler; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen
bisnis; Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan online melalui jaringan komunikasi komputer; Periklanan untuk orang lain
melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait untuk memfasilitasi jejaring
dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri
untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing;
Persiapan kolom publikasi; Presentasi barang dan jasa; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman video; Produksi
film-film komersial/iklan televisi; Produksi keperluan periklanan visual; Produksi rekaman video untuk tujuan pemasaran;
Produksi rekaman video untuk tujuan periklanan; Produksi rekaman video untuk tujuan publisitas; Program insentif kartu
loyalitas untuk mempromosikan jasa toko ritel yang menampilkan pakaian dan aksesoris fesyen dan sejenisnya; Program
pemberian insentif berupa asuransi jiwa dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran
yang ditetapkan; Promosi [periklanan] bisnis; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi
barang dan jasa milik pihak lain melalui program diskon dan insentif dimana poin pembelian diberikan untuk pembelian yang
dilakukan oleh pelanggan vendor atau perjalanan yang dilakukan oleh pelanggan anggota yang dapat ditukar dengan barang
dagangan dan perjalanan; Promosi penjualan (untuk orang lain); Promosi penjualan akun kartu kredit melalui administrasi
program pemberian insentif; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain; Promosi penjualan
produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain melalui toko, Internet atau katalog produk; Promosi penjualan untuk
bisnis bebas bea; Promosi penjualan untuk pihak lain melalui jaringan komputer; Promosi secara online pada jaringan
komputer; Promosi, periklanan dan pemasaran situs online; Proses administratif pesanan belanjaan; Publikasi elektronik teks
publikasi; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; Pusat perbelanjaan yang menjual peralatan rumah tangga,
furnitur, barang elektronik; Retail store services featuring shoes; Riset dan analisis data bisnis; Ritel online; Saran bisnis dan
analisis pasar; Saran dan konsultasi bisnis mengenai penggunaan dan permintaan untuk material yang digunakan pada
proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi; Saran manajemen pemasaran; Sewa mesin penjual otomatis; Studi dan
analisis pasar melalui Internet; Studi statistic bisnis; Supermarket bahan bangunan; Survei bisnis; TOKO SERBA ADA;
Tampilan barang dagangan di media komunikasi untuk tujuan ritel; Tempat penyelenggara kursus penyelaman (diving) untuk
tujuan komersial; Tempat yang menjual berbagai macam bir; Toko Aquarium; Toko Barang Pecah belah; Toko Eceran
Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko Optik; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko Penjualan Lampu LED, lampu tenaga
surya dan bola lampu; Toko alat-alat musik dan rekaman-rekaman; Toko alat-alat olahraga; Toko barang elektronik audio dan
audio visual; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko barang-barang grosir; Toko barang-barang seni; Toko bebas bea
bandara; Toko bebas pajak untuk kosmetik dan obat-obatan; Toko boneka; Toko buku dan alat-alat tulis; Toko bunga; Toko
distro; Toko eceran aluminium; Toko eceran dan grosir yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Toko eceran yang menjual
peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran yang menjual
produk susu; Toko emas dan perhiasan; Toko handphone dan asesoris; Toko helm dan aksesoris helm; Toko jam; Toko jam
tangan; Toko jamu (herbal); Toko komputer dan aksesoris; Toko kue; Toko mainan anak-anak; Toko makanan online; Toko
mebel dan ranjang; Toko menjual produk voucher secara elektronik / online; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman
online; Toko minuman panas dan dingin; Toko olahraga; Toko oleh-oleh; Toko online dan offline (shop fasade) yang
menampilkan dan menjual barang-barang merchandise karakter animasi; Toko online yang menjual peralatan dan
perlengkapan bayi; Toko pancake dan waffle; Toko parfum; Toko perabotan; Toko perangkat hardware; Toko perlengkapan
bayi; Toko plastik; Toko pulsa dan kartu perdana; Toko ritel, katalog pesanan melalui pos, dan layanan toko ritel yang
ditawarkan melalui Internet di bidang alas kaki, pakaian, barang-barang-barang kecil terbuat dari kulit, tas besar yang
digunakan untuk membawa sejumlah barang, tas tangan, kacamata hitam, dan aksesoris terkait di atas; Toko sepatu; Toko
serba ada; Toko sparepart dan aksesoris kendaraan; Toko tekstil dan pakaian; Toko telekomunikasi; Toko yang melayani
penjualan mesin; Toko yang menjual berbagai macam parcel; Toko yang menjual emas batangan; Toko yang menjual kaca,
kaca mata (optik), bingkai kacamata, rangka kaca mata, kaca mata pelindung matahari, tempat-tempat kaca mata, lensa
kontak, wadah-wadah untuk lensa kontak, tali kaca mata, kaca mata anti silau, tas, tas ransel, tas selempang, dompet, koper,
kulit, kulit Imitasi, payung, tongkat, kantong untuk pendaki gunung, jam, tali jam tangan , rantai jam tangan, kotak jam tangan,
perhiasan, gelang, kalung, cincin, bros(perhiasan), logam mulia, baju, celana, t-shirt, sepatu, sandal, sepatu sandal, ikat
pinggang, topi, jaket, sarung tangan (pakaian), tenda-tenda, tali-tali, tambang, tempat tidur gantung, jala-jala, terpal plastik,
karung plastik, jaring-jaring, kerai diluar ruangan; Toko yang menjual kosmetik; Toko yang menjual pakaian; Toko yang
menjual pencuci mulut berupa es dan buah; Toko yang menjual pompa air rumah tangga dan industri serta seluruh alat listrik;
Toko yang menjual wallpaper, gorden, blinds, vinyl floor, lantai kayu, sticker, kaca filem; Toko-toko Grosir Elektronik; Ulasan
biaya perawatan kesehatan; Waralaba restoran, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian restoran; Wholesale store services featuring shoes; administrasi bisnis; administrasi bisnis dan layanan
konsultasi bisnis; administrasi bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; administrasi bisnis di bidang pengangkutan
kapal atas nama orang lain; administrasi bisnis hotel; administrasi bisnis perusahaan dalam industri pengangkutan kapal;
administrasi bisnis program dan layanan penggantian farmasi; administrasi bisnis program dan layanan penggantian obat;
administrasi bisnis program penggantian pasien; administrasi bisnis untuk orang lain; administrasi dan manajemen hibah
penelitian; administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain; administrasi komersial untuk barang dan jasa bagi
orang lain; administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain, untuk program diskon yang memungkinkan
peserta mendapatkan diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu anggota diskon, kompetisi untuk keperluan
periklanan, program loyalitas konsumen, skema insentif dan loyalitas pelanggan, program loyalitas menyangkut diskon atau
insentif, program imbalan loyalitas, skema keanggotaan, skema insentif penjualan dan promosi, program insentif promosi
penjualan, urusan bisnis waralaba, urusan bisnis toko ritel; administrasi loyalitas pelanggan dan skema insentif; administrasi
penggajian bisnis untuk orang lain; administrasi program diskon untuk memungkinkan peserta memperoleh diskon barang dan
jasa melalui penggunaan kartu keanggotaan diskon; administrasi program frequent flyer; administrasi program frequent flyer
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yang memungkinkan anggota menukarkan miles untuk poin atau penghargaan yang ditawarkan oleh program loyalitas
lainnya; administrasi program imbalan kerja; administrasi program imbalan kesetiaan; administrasi program imbalan loyalitas
yang melibatkan pertukaran cap; administrasi program loyalitas konsumen; administrasi program loyalitas pelanggan;
administrasi program loyalitas yang melibatkan diskon atau insentif; administrasi program loyalti konsumen yang menyediakan
konsumen terdaftar dengan barang gratis dan menu diskon; administrasi program pemberian insentif untuk mempromosikan
penjualan barang dan jasa orang lain; administrasi program pensiun karyawan; administrasi program pertukaran budaya dan
pendidikan; administrasi program tunjangan karyawan mengenai asuransi dan keuangan; administrasi program tunjangan
karyawan mengenai keanggotaan klub kebugaran; administrasi program tunjangan kesejahteraan karyawan; administrasi
pusat data dalam bidang data besar (big data); administrasi rekening tabungan; administrasi rencana penyedia yang disukai;
administrasi rencana perawatan kesehatan prabayar; administrasi sewa guna real estat dalam bentuk mengatur perjanjian
sewa guna dan sewa untuk real estat; administrasi skema insentif penjualan dan promosi; administrasi skema insentif
penjualan dan promosi yang melibatkan perangko perdagangan; administrasi skema loyalitas dan insentif; administrasi urusan
bisnis; administrasi urusan bisnis waralaba; administrasi usaha; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran
penjualan; administrasi, penagihan, dan rekonsiliasi akun atas nama orang lain; advertising to promote the sale of products
and the use of services by the point accumulation method or discount privilege grant method; agen agregat penjualan dan
penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen atau agen penjualan pesanan melalui surat; agen impor-ekspor; agen
informasi komersial; agen kerja terkait dengan pembayaran barang; agen pemesanan teater; agen pemesanan teater [layanan
pemesanan pekerjaan untuk artis yang tampil]; agen pemesanan teater [manajemen bisnis artis pertunjukan]; agen penjualan
barang baik eceran maupun grosir; agen perencanaan dan pelaksanaan iklan dan promosi penjualan, serta pengajaran dan
saran untuk iklan dan promosi penjualan; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan penjualan
dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan untuk
mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perusahaan lokal dan asing
untuk memberikan penawaran untuk berbagai produk, yaitu, penetapan harga barang atau jasa; agen untuk kontrak
pengadaan (untuk pihak lain) untuk penjualan dari barang melalui telefon seluler dan internet; agen untuk penerbitan kupon
(termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; agency services of
products, services and company on the internet; akuntansi administrasi; akuntansi biaya; akuntansi forensik; akuntansi
manajemen biaya; alih daya (bantuan komersial); analis data bisnis; analisa dan pengajaran manajemen; analisa informasi
bisnis; analisa manajemen atau pemberian nasehat tentang manajemen; analisa mengenai masalah ekonomi; analisa respon
konsumen; analisis biaya; analisis bisnis strategis; analisis bisnis, layanan informasi dan penelitian pasar; analisis dan
pelaporan statistik; analisis dan penelitian pasar; analisis dan studi atas informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat
(opini) para konsumen dan lingkungan melalui penelitian pasar dan studi-studi per-iklanan; analisis dan studi pasar; analisis
data bisnis; analisis data dan statistik studi pasar; analisis data penelitian pasar; analisis data penelitian pasar dan statistik;
analisis harga biaya; analisis harga biaya mengenai pembuangan, pembuangan, penanganan, dan daur ulang limbah; analisis
informasi bisnis; analisis kecenderungan busana dan pasar untuk memberikan saran dan konsultasi kepada pemilik merek
ritel; analisis kerja untuk menentukan keahlian pekerja dan persyaratan pekerja lainnya; analisis laba bisnis; analisis
manajemen bisnis; analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis; analisis pasar biji-bijian; analisis pemasaran; analisis
pemasaran real estat; analisis respon iklan dan riset pasar; analisis respons iklan dan studi pasar; analisis respons terhadap
iklan; analisis statistik riset pasar; analisis studi pasar; analisis tren bisnis; analitik data bisnis, yaitu, mengumpulkan dan
melaporkan data kebugaran, informasi pembayaran dan data bisnis lainnya ke departemen sumber daya manusia serta bisnis
kebugaran dan kesehatan; asa-jasa pengadaan untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk orang lain); audisi
seniman pertunjukan (pemilihan personil); audit akun; audit keuangan; audit laporan keuangan; bantuan administrasi bisnis;
bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender; bantuan bisnis; bantuan bisnis terkait dengan pendirian
waralaba; bantuan bisnis untuk orang lain dalam pendirian organisasi amal; bantuan bisnis untuk orang lain dalam pendirian
organisasi kemanusiaan; bantuan bisnis, manajemen dan layanan administrasi; bantuan bisnis, manajemen dan layanan
informasi; bantuan dalam manajemen bisnis komersial waralaba; bantuan dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen
bisnis dan organisasi; bantuan dan saran mengenai organisasi dan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis; bantuan
manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian fasilitas
pelabuhan untuk orang lain; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis di bidang
waralaba; bantuan manajemen bisnis untuk perusahaan industri atau komersial; bantuan manajemen industri; bantuan
manajemen komersial; bantuan manajemen komersial atau industri; bantuan manajemen personalia; bantuan manajemen
perusahaan; bantuan pemasaran; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan analisis bisnis; bantuan,
layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan
dengan organisasi bisnis; belanja online; beriklan di Internet untuk orang lain; beriklan di kios elektronik; beriklan di majalah,
brosur, dan koran; beriklan melalui Internet; beriklan melalui jaringan telepon seluler; beriklan melalui media elektronik;
beriklan melalui semua sarana komunikasi publik; bisnis dan manajemen; bisnis pemasaran; blockchain sebagai suatu
layanan (blockchain as a service), yaitu, saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain; copywriting; copywriting
iklan; copywriting untuk keperluan iklan dan promosi; database dan manajemen arsip yang terkomputerisasi; demonstrasi
barang; demonstrasi barang dan jasa dengan cara elektronik; demonstrasi barang dan jasa dengan cara elektronik, juga untuk
manfaat yang disebut layanan Teleshopping dan homeshopping; demonstrasi barang pada media komunikasi untuk keperluan
ritel; demonstrasi barang untuk keperluan iklan; demonstrasi barang untuk keperluan promosi; demonstrasi penjualan untuk
orang lain; demonstrasi produk di jendela toko dengan model langsung; demonstrasi produk disediakan di dalam toko dan
melalui jaringan komunikasi global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; desain bahan iklan; desain bahan-bahan
iklan untuk orang lain; desain brosur iklan; desain logo iklan; desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; desain selebaran
iklan; desain, kreasi, persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; distribusi bahan periklanan;
distribusi barang promosi; distribusi barang-barang (bukan layanan-layanan transportasi) (agen, grosir, layanan-layanan
representatif); distribusi dan penyebaran materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi iklan; distribusi
iklan dan pengumuman komersial; distribusi masalah periklanan; distribusi materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak,
sampel]; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distribusi pengumuman
iklan; distribusi produk untuk tujuan periklanan; distribusi prospektus; distribusi prospektus dan sampel; distribusi prospektus
dan sampel untuk keperluan periklanan; distribusi prospektus untuk keperluan periklanan; distribusi prospektus, langsung atau
melalui pos; distribusi sampel; distribusi sampel untuk keperluan publisitas; distribusi sampel, langsung atau melalui pos;
distribusi selebaran iklan; distribusi selebaran iklan untuk orang lain; distribusi selebaran untuk tujuan periklanan; distribusi
selebaran, brosur, barang cetakan, dan sampel untuk keperluan periklanan; distributor aluminium; duplikasi dokumen; evaluasi
bisnis; evaluasi peluang bisnis; evaluasi persyaratan personel; evaluasi statistik data dari studi pasar; evaluasi statistik data
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pemasaran; evaluasi statistik data penelitian pasar; faktur; file sentral dan manajemen file bisnis terkomputerisasi; fungsi
kantor; galeri seni untuk tujuan iklan; galeri seni untuk tujuan komersial; galeri seni untuk tujuan komersial atau iklan; general
office work regarding management of pecuniary claim by computer; grosir dan eceran film, rekaman suara, karya sastra, karya
dramatis, karya musik dan karya artistik; hubungan Masyarakat; hubungan masyarakat yang berkaitan dengan kecantikan;
iklan; iklan banner; iklan baris; iklan bayar per klik; iklan billboard elektronik; iklan bioskop; iklan dan layanan informasi
komersial; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan pemasaran kooperatif; iklan dan pemasaran koperasi untuk
layanan kebersihan perumahan dan komersial; iklan dan promosi perusahaan; iklan dan saran bisnis; iklan dengan
komunikasi nirkabel; iklan di bidang pariwisata dan perjalanan; iklan film; iklan komersial; iklan komersial perusahaan; iklan
komersial televisi; iklan langsung; iklan majalah; iklan melalui pesanan surat; iklan mobil untuk dijual melalui Internet; iklan
online; iklan online pada jaringan komputer; iklan pengalaman, acara dan secara langsung; iklan promosi produk dan layanan
pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan acara olahraga domestik dan
internasional; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan
dengan konser musik; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang
berkaitan dengan olahraga, musik, dan acara budaya lainnya; iklan radio; iklan radio dan televisi; iklan real estat; iklan real
estat komersial; iklan real estat komersial atau perumahan; iklan real estat perumahan; iklan respons langsung; iklan secara
online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui internet; iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling
dan diving; iklan situs web bisnis; iklan sponsor; iklan televisi; iklan untuk keperluan rekrutmen; iklan untuk perekrutan personil;
iklan yang berkaitan dengan layanan transportasi dan pengiriman; iklan, pemasaran dan konsultasi konsultasi, layanan
konsultasi dan bantuan; iklan, promosi, dan layanan hubungan masyarakat; iklan, promosi, dan layanan keagenan; informasi
bisnis; informasi bisnis dan layanan penelitian; informasi bisnis dan layanan penelitian berbantuan komputer; informasi bisnis
dan layanan penilaian; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan pertanyaan bisnis; informasi dan saran
komersial untuk konsumen; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen penilaian bisnis; informasi komersial dan
nasehat untuk konsumen terkait dengan diet [tempat konsultasi konsumen]; informasi komersial dan saran untuk konsumen
dalam pilihan produk dan layanan; informasi pemasaran; informasi penjualan produk; informasi usaha untuk tinjauan umum
perusahaan termasuk pengoperasian usaha, ukuran bisnis dan informasi lainnya; informasi, layanan konsultasi dan konsultasi
yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan administrasi bisnis yang disediakan secara online atau melalui Internet;
information retrieval services executed using electronic calculators for others; information retrieval services on the internet
using artificial intelligence program for others; input dan kompilasi informasi ke dalam basis data komputer; input, kompilasi
dan sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; internet dan layanan situs belanja ritel online yang menampilkan
streaming atau konten audio-visual yang dapat diunduh di bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video
musik; interpretasi data riset pasar; interpretasi data studi pasar; inventaris barang dagangan; investigasi bisnis; investigasi
bisnis mengenai aktivitas perusahaan atau bisnis; issuing of trading stamp; issuing, clearing and managing point cards;
issuing, issuing intermediary and clearing of trading stamp, coupon, point accumulation type card and discount privilege card;
jajak pendapat; jaringan bisnis; jaringan bisnis melalui platform jejaring sosial; jasa administrasi bisnis di bidang kesehatan;
jasa administrasi bisnis di bidang transportasi; jasa administrasi dan manajemen bisnis sehubungan dengan program sponsor;
jasa administrasi kantor; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa administratif kartu loyalitas; jasa advis,
konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); jasa agen bakat dalam sifat manajemen bisnis artis yang tampil; jasa agen
ekspor; jasa agen ekspor-impor di bidang energi; jasa agen impor-ekspor barang; jasa agen pemasaran; jasa agen pembelian;
jasa agen pemodelan; jasa agen penjualan yang menampilkan bagian dan aksesoris untuk mobil; jasa agen periklanan; jasa
agen periklanan radio; jasa agen periklanan televisi; jasa agen pesanan pembelian; jasa agen sastra yang terdiri dari
negosiasi kontrak; jasa agen tenaga kerja dan pekerjaan; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa
agensi talent (manajemen bisnis seniman pertunjukan); jasa akuntansi untuk merger dan akuisisi; jasa akuntansi yang
berkaitan dengan perencanaan pajak; jasa akuntansi yang berkaitan dengan piutang dagang; jasa analisa penjualan; jasa
analisis atau konsultasi di bidang pertanian; jasa analisis pasar; jasa analisis periklanan; jasa bantuan bisnis sehubungan
dengan pengumpulan dan penyewaan daftar alamat; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; jasa
bantuan untuk perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa bisnis dan periklanan; jasa bisnis,
seperti membantu pihak lain dalam perundingan dan pengembangan kemitraan bisnis dan aliansi bisnis; jasa diskon (-untuk
pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk
alas kaki; jasa distributor grosir untuk furnitur; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa distributor grosir untuk lembaran dan
gulungan aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk
pakaian; jasa distributor grosir untuk perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk segar; jasa distributor grosir untuk suku
cadang dan komponen otomotif; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa eceran atau grosiran robot industri; jasa
eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagianbagian atau aksesoris mobil pada situs web internet; jasa eceran atau grosiran untuk akumulator; jasa eceran atau grosiran
untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa eceran atau grosiran untuk mesin dan instrumen pengukur atau penguji; jasa eceran
atau grosiran untuk pendingin udara; jasa eceran atau grosiran untuk peralatan dan instrumen telekomunikasi; jasa eceran
atau grosiran untuk permesinan dan peralatan elektrikal; jasa evaluasi statistik data pemasaran; jasa grosir berkaitan dengan
pelana; jasa grosir dan eceran; jasa grosir untuk alas kaki; jasa grosir untuk alat musik; jasa grosir untuk artikel menjahit; jasa
grosir untuk artikel pembersih; jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; jasa grosir untuk bahan kimia
untuk digunakan dalam kehutanan; jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; jasa grosir untuk barang
cetakan; jasa grosir untuk barang yang dipanggang; jasa grosir untuk daging; jasa grosir untuk furnitur; jasa grosir untuk
instalasi sanitasi; jasa grosir untuk instrumen horologis; jasa grosir untuk instrumen medis; jasa grosir untuk kain; jasa grosir
untuk karya seni; jasa grosir untuk mainan; jasa grosir untuk minuman beralkohol, kecuali bir; jasa grosir untuk pakaian; jasa
grosir untuk pakan ternak; jasa grosir untuk penerangan; jasa grosir untuk penutup dinding; jasa grosir untuk penutup lantai;
jasa grosir untuk perabotan; jasa grosir untuk peralatan hortikultura; jasa grosir untuk peralatan konstruksi; jasa grosir untuk
peralatan memasak makanan; jasa grosir untuk peralatan menyelam; jasa grosir untuk peralatan pasokan air; jasa grosir untuk
peralatan pemindahan tanah; jasa grosir untuk peralatan penyamakan matahari; jasa grosir untuk peralatan pertanian; jasa
grosir untuk perangkat keras komputer; jasa grosir untuk perangkat keras logam; jasa grosir untuk persediaan alat tulis; jasa
grosir untuk persiapan membuat minuman; jasa grosir untuk persiapan membuat minuman beralkohol; jasa grosir untuk
persiapan pembersihan; jasa grosir untuk persiapan perawatan hewan; jasa grosir untuk produk hortikultura; jasa grosir untuk
produk susu; jasa grosir untuk sampah untuk hewan; jasa grosir untuk tembakau; jasa grosir untuk tutup kepala; jasa grosir
yang berkaitan dengan alas kaki; jasa grosir yang berkaitan dengan barang cetakan; jasa grosir yang berkaitan dengan bulu
tiruan; jasa grosir yang berkaitan dengan furnitur; jasa grosir yang berkaitan dengan ikan; jasa grosir yang berkaitan dengan
karya seni; jasa grosir yang berkaitan dengan pakan untuk hewan; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan hortikultura;
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jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan konstruksi; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan pertanian; jasa grosir
yang berkaitan dengan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; jasa grosir yang berkaitan dengan
perhiasan; jasa grosir yang berkaitan dengan produk hortikultura; jasa grosir yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan
bermotor; jasa grosir yang berkaitan dengan tutup kepala; jasa iklan dan promosi; jasa informasi bisnis; jasa informasi
ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa informasi komersial yang disediakan oleh akses ke database komputer; jasa informasi
penjualan, bisnis dan promosi; jasa informasi, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan periklanan dan
pemasaran; jasa katalog pemesanan melalui pos dalam kaitannya dengan kosmetik; jasa kliping berita iklan secara daring
(online) melalui jaringan komputer; jasa klub pelanggan dan jasa loyalitas pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi
dan/atau periklanan; jasa klub pelanggan, untuk keperluan komersial, promosi dan/atau iklan; jasa konsultasi bisnis; jasa
konsultasi bisnis dalam bidang transaksi real estat komersial; jasa konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan identitas
perusahaan; jasa konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial perusahaan; jasa konsultasi bisnis dan
informasi; jasa konsultasi bisnis di bidang logistik transportasi; jasa konsultasi bisnis di bidang pertanian; jasa konsultasi bisnis
sehubungan dengan menyediakan situs web pada jaringan komputer global yang pihak ketiga dapat menawarkan dan sumber
barang dan jasa, tempat, menentukan status dan memenuhi permintaan dan pesanan perdagangan, masuk ke dalam kontrak
dan transaksi bisnis; jasa konsultasi bisnis untuk organisasi nirlaba; jasa konsultasi bisnis untuk perusahaan; jasa konsultasi
bisnis untuk perusahaan pemula; jasa konsultasi bisnis yang berkaitan dengan integrasi bidang teknologi proses bisnis,
pembelajaran organisasi, manajemen perubahan dan keberlanjutan operasional; jasa konsultasi dan informasi yang berkaitan
dengan akuntansi; jasa konsultasi dan konsultasi di bidang strategi bisnis; jasa konsultasi manajemen; jasa konsultasi
manajemen bisnis yang disediakan melalui Internet; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa konsultasi perdagangan luar
negeri; jasa konsultasi rekrutmen bisnis; jasa konsultasi terkait dengan manajemen pusat perbelanjaan; jasa konsultasi usaha
mengenai distribusi komersial dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; jasa konsultasi yang berhubungan
dengan kontrak untuk pembelian barang; jasa konsultasi yang berkaitan dengan administrasi bisnis dan manajemen
personalia; jasa konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan konsep, pengkreasian, proses desain, pengembangan,
penerapan, pengerjaan, pengaturan, promosi dan pengawasan skema keanggotaan, termasuk skema kartu loyalitas
pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; jasa konsultasi yang berkaitan dengan pengadaan
barang dan jasa; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa
kumpulan statistik untuk bisnis; jasa layanan retail yang berkaitan dengan bahan-bahan makanan; jasa layanan retail yang
terkait dengan penyiapan pembuatan minuman; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas organisasi dan sumber
daya); jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa manajemen bisnis di bidang pendidikan;
jasa manajemen bisnis komersial; jasa manajemen bisnis sehubungan dengan penjualan secara elektronik; jasa manajemen
dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa manajemen proyek bisnis untuk proyek konstruksi; jasa menjual bersama-sama, untuk
mendapatkan keuntungan satu sama lain, dari bermacam-macam barang, yang memungkinkan pelanggan untuk melihat
dengan baik dan membeli barang-barang tersebut melalui situs web internet barang dagangan secara umum dan toko grosir;
jasa organisasi dan manajemen program promosi insentif dan penjualan; jasa outsourcing dalam sifat mengatur kontrak
layanan untuk orang lain; jasa outsourcing dalam sifat mengatur pengadaan barang untuk orang lain; jasa outsourcing di
bidang analitik bisnis; jasa outsourcing di bidang manajemen hubungan pelanggan; jasa outsourcing di bidang operasi bisnis;
jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa pemasaran; jasa pemasaran di bidang perjalanan; jasa pemasaran di
bidang restoran; jasa pembuatan indeks informasi, situs dan sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer global dan
jaringan elektronik dan komunikasi lainnya untuk pihak lain; jasa pemesanan (untuk orang lain); jasa pemodelan statistik; jasa
pemrosesan data di bidang transportasi; jasa penagihan; jasa penataan untuk tujuan iklan; jasa penelitian dan konsultasi yang
berkaitan dengan promosi, operasi, dan penjualan di pasar domestik dan luar negeri barang dan jasa yang diproduksi di
Taiwan, yaitu, konsultasi riset pasar; jasa penerbitan, pengelolaan dan penyelesaian kupon dan poin untuk mempromosikan
barang dan jasa; jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi
daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; jasa pengadaan
minuman beralkohol [membeli barang untuk bisnis lain]; jasa pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk
bisnis lain]; jasa pengadaan, untuk manfaat pihak lain, berbagai barang-barang (tidak termasuk transportasi daripadanya),
memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut di outlet ritel, outlet grosir,
supermarket dan toko serba ada; jasa pengaturan dan pengorganisasian promosi pemasaran untuk pihak lain; jasa pengecer
dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penggabungan (merger) dan akuisisi bisnis; jasa pengorganisasian
kompetisi bisnis dan perdagangan; jasa pengumpulan data; jasa penilaian bisnis; jasa penilaian perusahaan; jasa penjualan
alat teknik; jasa penjualan alat-alat kedokteran; jasa penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa penjualan dan
publisitas; jasa penjualan grosir produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan
ikan; jasa penjualan makanan berbahan dasar ikan; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan makanan dan
minuman yang dipesan melalui mesin; jasa penjualan makanan olahan hasil laut; jasa penjualan minuman berbahan dasar
kopi, coklat dan teh; jasa penjualan obat-obatan; jasa penjualan perabot rumah tangga; jasa penjualan produk dibidang nutrisi
dan suplemen diet, minuman dan sari buah; jasa penjualan produk baja ringan; jasa penjualan produk serta layanan
kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan ritel produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan
serta promosi untuk sediaan farmasi; jasa penjualan: atap baja ringan ,galvalum, reng, hollow, atap Baja lembaran dengan
lapisan seng dan almunium, kanal c; jasa penyaluran gas secara ritel (eceran); jasa penyediaan data bisnis; jasa penyediaan
portal online berbasis web yang memberikan pelanggan akses ke informasi akun penjualan mereka, informasi logistik
transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan pesanan, informasi manajemen inventaris, dan informasi
promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau
iklan; jasa perantara bisnis yang berkaitan dengan pengiriman pesanan melalui telekomunikasi; jasa perantara komersial
untuk alat pijat estetika; jasa perantara komersial untuk kosmetik; jasa perdagangan aluminium; jasa perdagangan secara
online sehubungan dengan pelelangan elektronik dan menyediakan evaluasi bisnis secara online sehubungan dengannya;
jasa periklanan; jasa periklanan B2B (transaksi komersial antara pelaku bisnis); jasa periklanan dan manajemen; jasa
periklanan dan promosi dan konsultasi yang terkait dengannya; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film,
televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa periklanan dan publisitas, yaitu, mempromosikan barang,
jasa, identitas merek dan informasi serta berita komersial pihak ketiga melalui media cetak, audio, video, digital dan medium
on-line; jasa periklanan media sosial; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan yang berkaitan dengan
penjualan barang; jasa periklanan yang disediakan oleh agen periklanan radio dan televisi; jasa periklanan, pemasaran dan
konsultasi promosi, nasihat dan pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial; jasa periklanan,
yaitu, manajemen kampanye periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi (optimization); jasa
periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu, penjadwalan, pelacakan, dan
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pelaporan iklan untuk orang lain; jasa periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan headwear; jasa pesanan pos
dan jasa toko ritel online yang menjual kopi, teh, minuman berbahan dasar kopi, minuman berbahan dasar teh, minuman
berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh listrik dan mesin espresso listrik, pemadat kopi dan teh, panci dan penyaring, tempat
minuman, dan kaos; jasa prakiraan ekonomi; jasa produksi iklan; jasa program loyalitas, insentif dan bonus untuk pelanggan;
jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa promosi penjualan; jasa promosi penjualan atas barang-barang dan jasa-jasa
melalui sponsor untuk olahraga, musik dan hiburan; jasa retail pemesanan melalui pos yang terkait dengan kosmetik; jasa
retail sehubungan dengan penjualan bahan plastik untuk pengemasan, jenis mesin pencetak, blok pencetakan, pengering
tinta, buklet, buku, kalender, kartu, tempat dokumen, alas gambar, pena gambar, perangkat gambar, amplop, selebaran,
folder, kartu ucapan, majalah, surat kabar, pamflet, pensil, pulpen, terbitan berkala, kartu pos, poster, barang cetakan, cetakan
publikasi, buku kliping, alat tulis kantor, bahan pengajaran (kecuali peralatan); jasa retail sehubungan dengan penjualan
daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan
dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu dan produk susu, minyak dan lemak untuk makanan, kopi, teh, kakao dan kopi
buatan, beras, tapioka dan sagu, tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, es, gula, madu, sirup,
ragi, bubuk pengembang, garam, mustar, cuka, saus (bumbu), rempah-rempah, es; jasa retail sehubungan dengan penjualan
furnitur, cermin, bingkai gambar kayu, gabus, alang-alang, rotan, anyaman, tanduk, tulang, gading, tulang insang ikan paus,
cangkang, amber, kerang mutiara, meerschaum; jasa retail sehubungan dengan penjualan kertas, karton, barang cetakan,
bahan penjilidan buku, foto, alat tulis kantor, perekat untuk alat tulis kantor atau keperluan rumah tangga, bahan seniman,
kuas lukis, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali furnitur), bahan instruksional dan pengajaran (kecuali peralatan); jasa
retail sehubungan dengan penjualan kosmetik; jasa retail sehubungan dengan penjualan kuas, kotak wadah sisir, sisir, alatalat kosmetik, alat penghilang bau untuk penggunaan pribadi, kuas alis mata, rambut untuk kuas, perlengkapan penghapus
tata rias, kuas kuku; jasa retail sehubungan dengan penjualan kulit dan kulit imitasi, kulit halus, kulit binatang, koper, dan tas
perjalanan, payung dan payung penahan matahari, tongkat jalan, cambuk, tali kekang dan pelana kuda, backpack (sejenis
ransel), tas pantai, kotak kulit atau papan kulit, tas kantor, tongkat, kotak wadah kulit atau papan kulit, tali pengikat hewan;
jasa retail sehubungan dengan penjualan malt, bir, air mineral dan air soda, minuman lain yang tidak beralkohol, minuman
buah dan jus buah, sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; jasa retail sehubungan dengan penjualan mekanisme
untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin, mesin kasir, mesin hitung, peralatan pemprosesan data, komputer, perangkat
lunak komputer, alat pemadam kebakaran, kacamata hitam, kacamata, logam mulia dan logam campurannya, perhiasan, batu
mulia, instrumen horologis dan kronometrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan minuman ringan, minuman energi,
anggur, es teh, aperitif (minuman beralkohol perangsang nafsu makan), minuman berkarbonasi, ekstrak buah, ale jahe, grape
must, must, minuman buah yang terbuat dari konsentrat, minuman anggur manis, air malt, air seltzer, air soda, air tonik, jus
sayuran, esens yang digunakan dalam sediaan minuman keras, air barli, fruit squash, sarsaparilla, minuman beralkohol
(kecuali bir); jasa retail sehubungan dengan penjualan padi-padian dan pertanian, produk hortikultura dan kehutanan, hewan
hidup, buah dan sayuran segar, biji-bijian, tanaman dan bunga alami, bahan makanan untuk hewan; jasa retail sehubungan
dengan penjualan pakaian luar, celana terusan, mantel panjang, celana, parka, petikot, pinafor, ponco (baju selimut), pulover,
piyama, sandal, sari, sarung, selendang, syal, kemeja, sepatu, kemeja lengan pendek, shoulder wrap (bungkus bahu), topi
mandi, singlet, rok, masker tidur, sandal selop, blus lindung (smok), kaus kaki, jersi olahraga, sepatu olahraga, stoking, jaket
yang diisi, jas, pelindung matahari, bretel, baju hangat, baju renang, kaus oblong, topi tinggi, celana panjang, turban, pakaian
dalam, celana kolor, celana dalam; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian rajut, kaus kaki penghangat, legging,
legging, kostum topeng, sarung tangan musim dingin, ikat pinggang uang, sarung tangan bulu, dasi; jasa retail sehubungan
dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, apron, celana bayi, bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar
mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret, korset, sepatu bot, bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun,
dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan dengan listrik, sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan,
topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi, gaun jumper (baju hangat), baju sweater; jasa retail sehubungan
dengan penjualan pembakar parfum, semprotan parfum, alat penguap parfum, bedak padat, paf bedak, tegakan kuas cukur,
kuas cukur, kotak sabun, dispenser sabun, tempat sabun, mangkuk sup, tempat spons, tegakan untuk kuas cukur, sikat gigi,
sikat gigi elektrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, sisir dan spons,
kuas (kecuali kuas lukis), bahan pembuatan kuas, barang-barang untuk keperluan pembersihan, wol baja, kaca yang belum
dikerjakan atau dikerjakan sebagian (kecuali kaca yang digunakan dalam gedung), barang pecah belah, porselen dan barangbarang tembikar, cermin, spons abrasif untuk menggosok kulit, dispenser aerosol, tidak untuk keperluan medis; jasa retail
sehubungan dengan penjualan perangkat manikur, perangkat manikur elektrik, penghalus kuku elektrik atau non-elektrik,
gunting kuku elektrik atau non-elektrik, kikir kuku, kikir kuku elektrik, perangkat pedikur; jasa retail sehubungan dengan
penjualan perkakas dan alat tangan (yang dioperasikan secara manual), peralatan pemotong, senjata yang dipakai pada sisi
badan, pisau cukur, penjepit keriting, alat penghilangan bulu, pemoles kuku jari tangan elektrik dan non-elektrik, flat iron,
gunting rambut untuk penggunaan pribadi, elektrik atau non-elektrik, alat tangan elektrik dan non-elektrik untuk pengeritingan
rambut, pinset pencabut rambut; jasa retail sehubungan dengan penjualan perlengkapan dan instrumen ilmu pengetahuan,
pelayaran, penyurveian, fotografi, sinematografi, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, pemeriksaan (pengawasan),
penyelamatan dan pengajaran, perlengkapan dan instrumen untuk penghantaran, pengalihan, pengubahan, pengumpulan,
pengaturan atau pengendalian listrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan perlengkapan untuk rekaman, transmisi, atau
reproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, disc perekaman, compact disc, dvd dan media rekaman digital lain;
jasa retail sehubungan dengan penjualan renda dan bordir, pita dan jalinan pita, button kancing, kait dan mata kait, peniti dan
jarum, bunga buatan, karpet, permadani, keset dan bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk
menutup lantai, hiasan dinding (non-tekstil), permainan dan alat permainan, perlengkapan senam dan olahraga, dekorasi
untuk pohon natal; jasa retail sehubungan dengan penjualan sediaan pemutihan dan bahan lain untuk penggunaan penatu,
sediaan pembersihan, pengilapan, penggosokan, dan pengampelasan, sabun; jasa retail sehubungan dengan penjualan
seragam, kerudung, rompi, rompi berkancing, pakaian tahan air, sepatu kayu, gelang handuk; jasa retail sehubungan dengan
penjualan tali, senar, jaring, tenda, bidai, terpal, layar, karung dan tas, bahan bantalan dan isian (kecuali karet atau plastik),
bahan tekstil berserat mentah, kain tenun dan utas, untuk penggunaan tekstil; jasa retail sehubungan dengan penjualan tas
pakaian untuk perjalanan, tas tangan, kotak topi kulit, tas haversack, kulit imitasi, kotak wadah kunci, tali penuntun kulit, kalung
hewan kulit, moleskin, dompet saku, dompet wanita, tas rucksack, tas sekolah, tas bersabuk sekolah, tas belanja, tas
perjalanan, koper perjalanan, koper kecil, kotak wadah perlengkapan mandi, yang tidak terpasang, tas belanja beroda; jasa
retail sehubungan dengan penjualan tekstil dan pakaian tidur, selimut, seprai, kain besar, sarung bantal, tirai tekstil, handuk,
flanel, kain penutup, taplak meja, penutup tempat tidur, penutup meja; jasa retail sehubungan dengan penjualan tembakau,
barang-barang keperluan perokok, korek api; jasa retail sehubungan dengan penjualan wewangian, minyak esens, kosmetik,
losion rambut, pembersih gigi, alat-alat kosmetik, kosmetik, kolonye eau de, kosmetik alis mata, pensil alis mata, bulu mata
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palsu, kuku palsu, pengilap bibir, lipstik, tata rias, bedak tata rias, sediaan tata rias, sediaan penghapus tata rias, maskara,
pengilap kuku, cat kuku, wewangian, parfum; jasa riset bisnis; jasa ritel; jasa ritel berkenaan dengan kelebihan stok dari
koleksi musim sebelumnya untuk pria, wanita dan anak-anak sehubungan dengan pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas
bepergian, aksesoris busana, perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam,
perhiasan; jasa ritel dan jasa eceran untuk mobil; jasa ritel dan jasa grosir untuk konsumen mesin permainan video, mesin
permainan video arcade, dan peralatan permainan yang dapat digenggam dengan layar kristal cair; jasa ritel dan jasa grosir
untuk mainan permainan kartu dan aksesorisnya; jasa ritel dan jasa grosir untuk mainan, boneka, mesin permainan dan
peralatannya; jasa ritel online terkait mainan; jasa ritel supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa ritel yang
berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak beralkohol; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan karet yang belum diproses dan setengah jadi, getah
perca, getah, asbes, mika dan pengganti semua bahan ini, plastik dan resin dalam bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam
pembuatan, pengepakan, penghentian dan bahan isolasi, pipa fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam, kulit dan kulit
imitasi, kulit halus dan kulit binatang, koper dan tas pembawa, payung dan payung matahari, tongkat, cambuk, tali kekang dan
pelana, kalung, tali pengikat dan pakaian hewan, tas surat seni [kasing], tas atletik, tas kecil penyimpan surat dan dokumen,
gendongan bayi dan anak, ransel, koper, tas, tas untuk aksesoris perjalanan, tas pantai, tas sabuk, ikat pinggang, ikat
pinggang terbuat dari kulit imitasi, ikat pinggang terbuat dari kulit, dompet, tas sepatu bot, tas kantor, tempat kartu nama, tas
kemping, tongkat, kotak kartu, tempat kartu, tempat buku cek, tas, tas untuk telepon bergerak, tas genggam, tas kosmetik, tas
dokumen, tas besar berbentuk silinder, tas malam, pengikat dan tali dari kulit, alat pembawa berbingkai berbentuk ransel untuk
membawa bayi, bingkai untuk tas, bingkai untuk payung, tas garmen, tas senam, tas tangan, pakaian kuda, tas ransel,
kantong pinggul, holdall/koper, selimut kuda , barang penunggang kuda dan tack kuda, dompet kunci, gantungan kunci terbuat
dari kulit yang dilengkapi gantungan kunci, tempat kunci, kantong kunci, ransel /knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas
surat dari kulit [cover], label koper, tali koper , tas untuk perlengkapan menginap semalam, buku saku, dompet saku,
portofolio, kantong, dompet, tas record, pelana kuda, ransel/rucksack, pelana, tas sekolah, tas sekolah bersabuk dari kulit,
ransel anak sekolah, tas sepatu, tas belanja, kereta belanja (tas belanja beroda), tas bahu, tas olah raga, tali untuk sepatu
roda, koper/suitcase, tas perlengkapan mandi, tas jinjing, tas untuk bepergian, koper untuk bepergian, koper/trunk, kursi
payung, tas pinggang (waist bag), tas pinggang (waist pack), kantong untuk tas pinggang (waist bag), kantong untuk tas
pinggang (waist pack), dompet/wallet, dompet untuk dicantelkan pada ikat pinggang, bahan bukan dari logam untuk bangunan
dan konstruksi, pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan bitumen, bangunan yang dapat
dipindahkan bukan dari logam, monumen bukan dari logam, perabot rumah, cermin, bingkai foto , wadah bukan dari logam
untuk penyimpanan atau pengangkutan, tulang, tanduk, tulang ikan paus atau kulit mutiara, kerang, tanah liat magnesium,
batu ambar belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, seprei [kecuali linen], tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah
tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin gorden, hiasan dari plastik untuk bahan makanan, bantal tiup [selain
untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, penelitian, fotografi,
sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan dan pendidikan, peralatan
dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah, pengumpul, pengatur atau pengendali distribusi atau penggunaan listrik,
peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi, reproduksi atau mengolah suara, gambar atau data, media yang dapat
direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer, media perekam dan penyimpan analog atau digital kosong, mekanisme
untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya, kas register, mesin hitung, komputer
dan alat periferal komputer, pakaian penyelam, masker penyelam, sumbat kuping untuk penyelam, penjepit hidung untuk
penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat pernapasan untuk berenang di bawah permukaan air, alat
pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera), peralatan untuk digunakan
dengan komputer, perekam audio, tas dan casing yang secara khusus disesuaikan untuk tempat atau pembawa perangkat
dan peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan tablet serta aksesoris untuk perangkat tersebut, baterai, pengisi daya
baterai, pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator, camcorder, kamera, kartu mengandung chip sirkuit terpadu, kartu yang
berkode dengan fitur keamanan untuk keperluan otentikasi, kartu yang menggunakan memori magnetik dan memori sirkuit
terpadu, tempat pembawa untuk telepon bergerak, tempat telepon bergerak, tempat kaca mata dan kaca mata pelindung sinar
matahari; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan
dan instrumen pembedahan, medis, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu, barang
ortopedi, bahan penjahit luka, alat terapeutik dan alat bantu yang disesuaikan untuk orang penyandang cacat, alat pijat,
peralatan, alat dan barang untuk menyusui bayi, masker wajah untuk penggunaan medis, peralatan dan instalasi untuk
penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air,
keperluan sanitasi, botol air panas, kendaraan,alat untuk bergerak di darat, udara atau air, aksesoris, komponen dan bagianbagian kendaraan, senjata api, amunisi dan proyektil, bahan peledak, kembang api, logam mulia dan campurannya,
perhiasan, batu mulia dan batu permata setengah mulia, jam dan pesawat pengukur waktu, lencana dari logam mulia, kotak
dari logam mulia, kotak untuk jam dan arloji, kancing perhiasan pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin dasi, kotak perhiasan
dari logam mulia, gantungan kunci, medali, cincin lilin dari logam mulia, mekanisme untuk jam dan arloji, hiasan dari logam
mulia, alat pengatur waktu, perhiasan kecil, piala, sabuk gesper, gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan, alat musik,
penyangga untuk musik dan penyangga untuk alat musik, tongkat dirigen, kertas dan karton, barang cetakan, bahan penjilid
buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan kantor, kecuali perabot, perekat untuk keperluan alat tulis menulis atau rumah
tangga, bahan menggambar dan bahan untuk seniman, kuas cat, alat pendidikan dan pengajaran, lembaran, film dan tas
plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-huruf cetak, blok-blok cetak, agenda, album, bahan seniman, tas [amplop,
kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan, buku, majalah [terbitan berkala], brosur, selebaran dan publikasi cetak
lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain yang bersandi atau magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis,
katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian, arsip dokumen [alat tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah,
voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat tulis untuk penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label
koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon], tempat pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster, tiket tercetak,
catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus, penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik, stempel [segel] ,
stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali perabot), bagan dinding untuk digunakan sebagai buku
harian, papan tulis putih; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian,
hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastik yang belum diproses, komposisi bahan pencegah
kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri, zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit
binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta lain, kompos, pupuk kandang, pupuk,
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sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak, bahan pencegah karatan dan
kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar alam mentah, logam dalam
bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik tidak mengandung obat dan
sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan pemutih dan zat lain untuk
penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sediaan pembersih tubuh dan
perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan, sabun, anti keringat (pembersih
badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim, pasta gigi, deodoran, sediaan
penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna rambut, sediaan penataan rambut, sediaan perawatan tangan,
sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan perawatan kuku, sediaan menghilangkan cat kuku, cat kuku,
sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur, sediaan untuk menyegarkan napas [tidak mengandung
obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir sepatu, lilin sepatu, sediaan mandi pancuran, produk perawatan
kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan oli dan gemuk industri, malam, pelumas, zat untuk mengisap, membasahi dan mengikat debu,
bahan bakar dan bahan penerangan, lilin dan sumbu untuk penerangan, lilin beraroma dan wangi , sediaan farmasi, medis
dan kedokteran hewan, sediaan saniter untuk keperluan medis, zat dan makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan
medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi, suplemen pantangan untuk manusia dan hewan, plester, bahan
pembalut, bahan untuk menambal gigi, pembuat gigi buatan, pembasmi kuman, sediaan untuk membasmi binatang perusak,
bahan pembasmi jamur, bahan pembasmi rumput liar, sediaan penyegar udara, kit dan kotak pertolongan pertama lengkap
dengan isinya, sediaan pembersih tangan, kit yang berisi sediaan medis, plester, protein, vitamin, suplemen diet dan mineral,
logam kasar dan campurannya, bijih logam, bahan logam untuk bangunan dan konstruksi, bangunan dari logam yang dapat
dipindahkan, kabel dan kawat bukan untuk listrik dari logam biasa, barang-barang kecil dari logam besi, wadah logam untuk
penyimpanan atau pengangkutan, lemari besi, lencana dari logam, cincin kunci dan rantai kunci, kunci, kunci-kunci, ornamen,
tempat sampah logam, kunci, kunci kosong, rambu, patung, patung kecil dan arca kecil, perunggu, piala yang terbuat dari
logam, kotak uang, mesin, mesin perkakas, perkakas yang dioperasikan dengan listrik, motor dan mesin, kecuali untuk
kendaraan darat, kopling mesin dan komponen transmisi, kecuali untuk kendaraan darat, peralatan pertanian, selain alat
tangan dioperasikan secara manual, inkubator untuk telur, mesin penjual otomatis, perkakas dan alat tangan, yang
dioperasikan secara manual, peralatan pemotong, senjata yang dipakai pada sisi badan, pisau cukur, peralatan higienis dan
kecantikan yang dioperasikan dengan tangan untuk manusia dan hewan, peralatan pengangkat, peralatan tangan untuk
darurat dan penyelamatan, alat berkebun , dioperasikan dengan tangan, gunting, besi pengering rambut, jepitan untuk
pengeriting rambut, pelengkung bulu mata, perangkat manikur, gunting kuku, kikir kuku, perangkat pedikur, gunting
pemangkas, pinset, penjepit, pemotong pizza; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, ikat pinggang [pakaian], replika perlengkapan sepak bola,
spul untuk sepatu bot sepak bola [sepatu], renda, jalinan pita dan sulaman, dan pita dan simpul pita perlengkapan jahit
menjahit, kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, hiasan rambut, rambut palsu, pengikat untuk pakaian
dan untuk rambut, kancing hias berbentuk lencana, tali sepatu, nomor peserta lomba, retsleting, karpet, permadani, keset dan
bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, matras yoga, permainan, mainan dan
alat-alatnya, peralatan video game, alat senam dan olah raga, hiasan untuk pohon Natal, peralatan untuk tinju, peralatan untuk
bermain permainan keterampilan, peralatan memanah, pohon Natal tiruan dan dudukan pohon Natal, tas yang disesuaikan
untuk membawa alat olah raga, tas yang didesain khusus untuk ski dan papan selancar, tas yang disesuaikan khusus untuk
peralatan olah raga, balon, bola, masker baseball, tongkat pemukul untuk olah raga, pelindung badan, perlengkapan binaraga,
pelindung dada, permainan kartu, hiasan Natal, permainan komputer, guntingan kertas berwarna yang dihamburkan untuk
pesta, alas panah, permainan panah-panahan, pelindung siku (alat olah raga), permainan elektronik, peralatan latihan, kait
ikan, barang dan peralatan memancing, alat pancing, pelindung tinju [alat olah raga], peralatan fitnes, sarung tangan untuk
sepak bola, sepak bola atau gawang sepak bola, chip permainan, peralatan permainan, permainan yang berhubungan dengan
olah raga, sarung tangan khusus disesuaikan untuk keperluan olah raga, jaring gawang, tiang gawang, tas golf dengan atau
tanpa roda, karpet golf, peralatan senam dan olah raga, latihan tangan, pelindung tangan yang disesuaikan untuk penggunaan
olah raga, pelindung pinggul yang dibuat khusus untuk berolahraga [bagian dari pakaian olah raga], bola tiup untuk olah raga,
jalur sepatu roda, pelindung lutut [alat olah raga], pelindung lutut yang disesuaikan untuk digunakan saat berolahraga,
pelindung kaki yang disesuaikan untuk olah raga, bantalan tulang kering [alat olah raga], patung militer [mainan], hadiahhadiah kecil, bantalan kolam, topi pesta dari kertas, mesin untuk latihan fisik, trek plastik, tenda bermain, peralatan tempat
bermain, kartu permainan; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian
pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak
aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan
tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat lunak permainan komputer, permainan komputer, perangkat
keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal komputer, program komputer, perangkat lunak komputer ,
komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital versatile disc, peralatan driver, publikasi elektronik yang
dapat diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan permainan komputer interaktif yang dapat diunduh,
penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya listrik, peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik
rumah tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip
bersandi yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan, program loyalitas, program imbalan dan preferensi
pemegang kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata
pelindung matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang, pelindung/perisai wajah, filter untuk masker
pernapasan, pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca mata dan kacamata pelindung matahari,
bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer grafis, headphone, headset, helm (kecuali
helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick untuk digunakan dengan komputer, bantalan
lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa untuk kaca mata (eyewear), kaca mata
(spectacles) dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket penyelamat dan pelampung, timbangan koper,
pembawa data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori, penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut
(karet pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam dan portabel untuk merekam, mengatur,
mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer
terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon, kartu berlapis plastik memuat barang
cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu yang dapat diprogram, alat pelindung
untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung,
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pakaian pelindung untuk menyelam, pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan],
pakaian, tutup kepala dan alas kaki pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung
matahari dan kaca mata (goggles) pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan,
peralatan navigasi satelit, kartu berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik ,
kartu chip, kaus kaki dipanasi dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan
kotak untuk kaca mata (eyewear) dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen
telekomunikasi, pesawat telepon, telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan
instrumen video, pemutar video disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program
permainan video dan permainan virtual reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality
komputer, virtual reality headset dan virtual reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa ritel, jasa ritel
online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan perkakas rumah tangga atau dapur
dan wadah kecil, peralatan memasak dan peralatan makan, sisir dan spons, sikat, bahan pembuat sikat, barang untuk
membersihkan, kaca belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, barang pecah belah, porselen dan barang tembikar, gelas
bir, mangkuk dan piring, alat untuk menyikat, alat pembakar, tempat lilin, piringan tempat tadah lilin dari logam mulia, tempat
lilin dari logam mulia, hiasan dari porselen, peralatan pembersih [dioperasikan secara manual], pengocok minuman koktail,
teko kopi bukan listrik, tas pendingin, peralatan kosmetik, cangkir, barang porselen, botol minuman, sedotan untuk minum,
patung kecil, alas setrikaan, pot bunga, botol air yang bisa dilipat, ekstraktor jus buah (dioperasikan secara manual), barang
perlengkapan hadiah dan karya seni, semua terbuat dari porselen tulang (bone china), kristal porselen, tembikar, kaca,
porselen atau terakota, wadah es, perangkap serangga, tempat air dan bejana air minum, cerek, kotak makan siang, patung
miniatur, tempat pencampur [bukan listrik] untuk mencampur minuman , tempat pencampur secara manual [pengocok koktail],
mangkok, hiasan, keranjang piknik yang dilengkapi piring, piring, sedotan untuk minum yang dapat digunakan kembali,
sedotan yang dapat digunakan kembali, botol pengocok, botol untuk olah raga, wol baja, wadah penyimpanan untuk makanan,
wadah penyimpanan untuk keperluan rumah tangga, sedotan, mug bukan dari logam mulia, tas yang diisolasi secara termal
untuk keperluan rumah tangga atau dapur atau digunakan untuk mengangkut dan menyimpan makanan dan minuman, wadah
yang diisolasi secara termal untuk makanan, termos yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi,
tusuk gigi, vas dan kendi, botol air, kaleng penyiram tanaman, barang untuk berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring,
tenda dan terpal, awning dari bahan tekstil atau sintetis, layar, karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam
bentuk curah, bahan pelapis, bantalan dan pengisi kecuali dari kertas, karton, karet atau plastik, penutup tidak terpasang,
bahan tekstil berserat kasar dan bahan penggantinya, benang dan benang untuk keperluan tekstil, tekstil dan pengganti tekstil,
linen keperluan rumah tangga, tirai tekstil atau plastik, seprei, kain tempat tidur, flanel, handuk, penutup meja, kantong tidur;
jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan sepatu roda, papan
layar, pelindung tulang kering untuk penggunaan atletik, bantalan tulang kering [alat olah raga], papan luncur, papan selancar,
papan seluncur salju, ski, sepatu roda, bola snooker dan tongkat snooker, meja snooker, suvenir, tas olah raga, aksesoris dan
perlengkapan olah raga, sarung tangan untuk olah raga, sepeda stasioner untuk latihan fisik, pelindung perut [disesuaikan
untuk digunakan dalam olah raga tertentu], bahan senar untuk raket olah raga, pita/band penyerap keringat untuk raket, kolam
renang [alat bermain], jaring dan tiang tenis, tas termal tenis, tongkat mainan bercahaya, patung miniatur mainan, truk mainan,
peralatan latihan yang digunakan berkaitan dengan sepak bola, peluit, pelindung pergelangan tangan yang digunakan atletik,
daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan
dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu, keju, mentega, yoghurt dan produk susu lainnya, minyak dan lemak untuk
makanan, keripik kentang, makanan yang telah diolah, sediaan protein dalam bentuk batangan untuk konsumsi manusia,
makanan ringan berbentuk batang [bahan makanan], kopi, teh, kokoa dan kopi buatan, beras, pasta dan mie, tapioka dan
sagu, tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, cokelat, es krim, sorbet dan es yang dapat dimakan
lainnya, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, bumbu, rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan (herba) yang
diawetkan, cuka, saus dan bumbu lainnya, es (air beku), makanan berenergi berbentuk batang, bubuk instan untuk membuat
minuman beraroma, bubuk untuk membuat minuman, makanan sereal protein berbentuk batang, makanan ringan protein
berbentuk batang, makanan ringan berbentuk batang (bahan makanan), makanan ringan, produk pertanian, akuakultur,
hortikultura dan kehutanan yang belum diolah dan mentah, biji-bijian dan padi-padian yang belum diolah dan mentah, buah
dan sayuran segar, tumbuh-tumbuhan (herba) segar , tanaman dan bunga alami, umbi-umbian, bibit dan benih untuk ditanam,
hewan hidup, bahan makanan dan minuman untuk hewan, malt, bir, minuman tidak mengandung alkohol, air mineral dan air
soda, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan tidak mengandung alkohol lainnya untuk membuat minuman, minuman
untuk membantu melangsingkan tubuh [bukan untuk keperluan medis], cordial, minuman energi, minuman energi yang
mengandung kafein, minuman energi untuk olahragawan dan atlet, minuman berkarbonasi yang beraroma, minuman isotonik
[bukan untuk keperluan medis], sediaan untuk membuat minuman tidak mengandung alkohol, seltzer [minuman], shandy,
sorbet [minuman], minuman olah raga, minuman beralkohol, sediaan alkohol untuk membuat minuman, tembakau dan
pengganti tembakau, rokok dan cerutu, rokok elektronik dan vaporizer oral untuk perokok , barang-barang keperluan perokok,
korek api; jasa saran untuk manajemen bisnis; jasa sistemisasi data dalam database komputer; jasa strategi pemasaran
melalui media sosial; jasa toko besi dan bahan bangunan; jasa toko eceran sambung langsung (online) yang tersedia melalui
jaringan komputer global untuk komputer,; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen
pihak lain, kartu hadiah, dan pengiriman media digital, headset realitas virtual/maya, dan konten dan data realitas virtual/maya;
jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen untuk pihak lain; jasa toko retail secara online
berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki;
jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa toko retail secara online yang meliputi perangkat lunak
komputer yang tersedia melalui internet dan jaringan komunikasi komputer dan elektronik lain; jasa toko retail secara online
yang menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya; jasa toko retail secara online yang menampilkan headset
realitas virtual/maya dan augmented reality, permainan (games), konten dan media digital; jasa toko retail sehubungan dengan
hadiah; jasa toko retail yang meliputi perangkat lunak komputer untuk penggunaan alat-alat elektronik digital ponsel genggam
dan elektronik konsumen lain; jasa toko ritel online yang menampilkan konten digital, karya audiovisual, film, dan pertunjukkan
televisi; jasa toko serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara online; jasa toko untuk penjualan alat dapur; jasa toko
untuk penjualan alat make up; jasa toko untuk penjualan hadiah pesta pernikahan; jasa toko untuk penjualan hadiah ulang
tahun; jasa toko untuk penjualan souvenir; jasa untuk membantu membangun jaringan kontak bisnis; jasa untuk memperoleh
statistik bisnis untuk orang lain; jasa waralaba hotel (manajemen dan operasional); jasa yang berkaitan dengan analisis data
usaha dalam transaksi konsumen dan perilaku konsumen; jasa-jasa analisis dan studi informasi yang dikumpulkan pada
pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan tindak tanduk (behaviour) melalui penelitian pemasaran dan studi-studi
periklanan; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun,
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parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tastas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas
kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa impor dan ekspor; jasa-jasa
konsultasi bisnis, yaitu menilai rencana-rencana bisnis wirausaha; jasa-jasa konsultasi yang berkaitan dengan pencaharian
karyawan-karyawan; jasa-jasa loyalitas pelanggan sehubungan dengan jasa-jasa hotel dan resor; jasa-jasa organisasi dan
pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan; jasa-jasa pemasaran
melalui mesin penelusuran; jasa-jasa pemilihan (seleksi), penilaian dan pemeriksaan kesehatan pada karyawan untuk tujuan
pencaharian (penerimaan) karyawan; jasa-jasa penelitian media, ialah penelitian pada dampak-dampak media masa berbeda
pada pendapat-pendapat (opini) pada konsumen dan kelakukan konsumen, dan penyediaan jasa-jasa konsultansi yang
berkaitan dengan utillisasi hasil-hasil penelitian media; jasa-jasa penelitian perniagaan yang berkaitan dengan periklanan,
pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa penempatan dan pencaharian para karyawan untuk sementara; jasa-jasa
pengorganisasian untuk menggelar acara dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang makanan hewan untuk tujuan
promosi; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa penyediaan barang; jasa-jasa penyediaan media dibidang periklanan dan
pemasaran satu persatu (one-to-one) ialah: perencanaan dan pembelian waktu dan ruang media untuk periklanan pemasaran
secara langsung; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perencanaan strategik perniagaan, penasehatan dan konsultansi
yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa periklanan dan pemasaran yang disediakan dengan
cara metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan
pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindah-pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain
secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran komunikasi viral; jasa-jasa program loyalitas
pelanggan yang menampilkan hadiah dalam bentuk diskon jasa pengiriman; jasa-jasa promosi penjualan, ialah
mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa atas berbagai macam industri-industri melalui penyaluran bahan-bahan promosi
dan memberikan nasehat promosi penjualan; jasa-jasa promosi yaitu distribusi voucher hadiah, cek hadiah, cek bernilai,
stempel diskon dan kupon melalui telepon seluler dan peralatan seluler lainnya dan internet; jasa-jasa ritel dan grosir online
terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo,
kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan
dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk
dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang
olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler
terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit
dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasajasa strategi perniagaan; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan perlengkapan make-up; jasa-jasa toko eceran yang
menampilkan perlengkapan sabun mandi; jasa-jasa toko ritel online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual yang
direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasanperhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet,
dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian
dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan
(playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa/layanan amal, khususnya mempromosikan kesadaran masyarakat
tentang amal, kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan masyarakat dan umum dan kegiatan
kemanusiaan; jasa/layanan bisnis dan periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, jasa/layanan periklanan untuk
melacak kinerja periklanan, untuk mengelola, menyalurkan dan melayani periklanan, untuk menganalisa data iklan, untuk
melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan kinerja periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, perencanaan
media dan pembelian media untuk orang lain; jasa/layanan konsultasi di bidang periklanan dan pemasaran; jasa/layanan
penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan diklasifikasikan melalui jaringan komputer
global; kamar layanan perdagangan dalam sifat mempromosikan bisnis dan pariwisata lokal; kampanye pasar; kegiatan
pemasaran dan promosi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen bisnis; keypunching [fungsi kantor]; kompilasi
dan analisis data bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; kompilasi dan analisis data dan informasi yang
berkaitan dengan manajemen bisnis; kompilasi dan input informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi dan pembayaran
poin dengan hak istimewa untuk mempromosikan barang dan jasa dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
kompilasi dan penyediaan informasi bisnis; kompilasi dan sistematisasi informasi dalam bank data; kompilasi dan sistemisasi
informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi dan sistemisasi informasi yang digunakan dalam transmisi elektronik;
kompilasi dan sistemisasi komunikasi dan data tertulis; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari
Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan
tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi
dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa
rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi data ke dalam basis data komputer; kompilasi data matematika;
kompilasi data statistik; kompilasi data untuk database online yang berisi daftar rahasia (informasi), yaitu daftar dan jadwal di
bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori kendaraan; kompilasi data untuk orang lain; kompilasi direktori bisnis;
kompilasi direktori bisnis online; kompilasi direktori bisnis untuk penerbitan di Internet; kompilasi direktori untuk penerbitan di
Internet; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet dan jaringan elektronik, komputer dan jaringan komunikasi lainnya;
kompilasi iklan untuk digunakan pada halaman web dan di internet; kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web di
Internet; kompilasi informasi bisnis; kompilasi informasi bisnis ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi hukum;
kompilasi informasi ilmiah; kompilasi informasi ilmiah ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer; kompilasi informasi ke dalam basis data komputer, termasuk di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori
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kendaraan; kompilasi informasi ke dalam register yang terkomputerisasi; kompilasi informasi komersial; kompilasi informasi
lingkungan; kompilasi informasi lingkungan ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ornitologis; kompilasi informasi
ornitologis ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi perusahaan; kompilasi informasi perusahaan ke dalam basis
data komputer; kompilasi informasi statistik; kompilasi informasi toksikologis; kompilasi informasi toksikologis ke dalam basis
data komputer; kompilasi informasi yang berkaitan dengan burung; kompilasi informasi yang berkaitan dengan kondisi
lingkungan; kompilasi informasi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi
yang berkaitan dengan sistem informasi; kompilasi informasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; kompilasi laporan
medis; kompilasi milis; kompilasi milis langsung; kompilasi model statistik untuk penyediaan informasi dinamika pasar;
kompilasi prototipe bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; kompilasi
register komersial; kompilasi statistik; kompilasi statistik bisnis; kompilasi statistik bisnis dan informasi komersial; kompilasi
statistik pasar; kompilasi statistik untuk menentukan peringkat audiens program televisi dan radio; kompilasi statistik yang
berkaitan dengan pemanfaatan layanan kesehatan; kompilasi, produksi, dan penyebaran materi iklan; komputerisasi
Akuntansi; konseling karir [saran dan informasi pekerjaan]; konsultasi administrasi bisnis; konsultasi akuisisi-akuisisi dan
penggabungan (merger) bisnis; konsultasi akuntansi; konsultasi akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan; konsultasi
bisnis; konsultasi bisnis dan informasi bisnis untuk menyediakan program komputer pada jaringan data; konsultasi bisnis dan
layanan informasi bisnis yang diberikan kepada perusahaan; konsultasi bisnis dan layanan manajemen mengenai kegiatan
pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis dan manajemen; konsultasi bisnis di bidang telekomunikasi;
konsultasi bisnis di bidang transportasi dan pengiriman; konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran; konsultasi bisnis
mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis pemasaran; konsultasi bisnis profesional;
konsultasi bisnis strategi konsumen dalam bidang pemasaran, merek, penjualan, pengoperasian, dan desain produk untuk
memahami dan memprediksi konsumen, bisnis, serta tren dan aksi pasar ritel; konsultasi bisnis untuk bisnisukuran kecil dan
bisnis ukuran menengah; konsultasi bisnis yang berkaitan dengan periklanan; konsultasi bisnis, manajemen, perencanaan dan
pengawasan; konsultasi hubungan masyarakat; konsultasi iklan pers; konsultasi kepegawaian; konsultasi komersial di bidang
teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi kreatif dan strategis mengenai pengembangan dan produksi kampanye
pemasaran untuk pihak lain; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi manajemen bisnis dan organisasi perusahaan;
konsultasi manajemen bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; konsultasi manajemen bisnis di bidang
pengembangan eksekutif dan kepemimpinan; konsultasi manajemen bisnis di bidang transportasi, yaitu, perencanaan dan
koordinasi transportasi orang untuk orang lain; konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan strategi, pemasaran,
produksi, personalia dan penjualan eceran; konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; konsultasi manajemen industri;
konsultasi manajemen personalia; konsultasi manajemen perusahaan; konsultasi manajemen risiko bisnis; konsultasi
mengenai strategi komunikasi periklanan; konsultasi merek; konsultasi organisasi bisnis; konsultasi pemasaran; konsultasi
pemasaran di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi pemasaran langsung; konsultasi pemrosesan data;
konsultasi pemrosesan data elektronik; konsultasi penelitian bisnis; konsultasi penempatan karier; konsultasi penempatan
kerja; konsultasi penempatan personel; konsultasi pengoperasian-pengoperasian bisnis; konsultasi penilaian pasar; konsultasi
perekrutan; konsultasi perekrutan personil; konsultasi perekrutan tenaga kerja; konsultasi perencanaan bisnis; konsultasi
perencanaan karir; konsultasi periklanan; konsultasi periklanan dan pemasaran; konsultasi periklanan di bidang teknologi
blockchain dan cryptocurrency; konsultasi profesional yang berkaitan dengan manajemen personalia; konsultasi riset pasar;
konsultasi segmentasi pasar; konsultasi sumber daya manusia; konsultasi usaha di bidang sistemasi informasi ke dalam
database komputer; konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan analisis bisnis;
konsultasi yang berkaitan dengan demografi untuk tujuan pemasaran; konsultasi yang berkaitan dengan iklan bisnis;
konsultasi yang berkaitan dengan layanan iklan dan promosi; konsultasi yang berkaitan dengan layanan relokasi untuk bisnis;
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen biaya perawatan kesehatan; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen
bisnis dan organisasi; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen proses bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan merger bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan merger dan
akuisisi; konsultasi yang berkaitan dengan optimasi mesin pencari; konsultasi yang berkaitan dengan optimasi mesin pencari
untuk promosi penjualan; konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor; konsultasi yang berkaitan dengan
pengembangan citra perusahaan; konsultasi yang berkaitan dengan penilaian bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan
perencanaan bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak dan layanan pengarsipan pajak; konsultasi yang
berkaitan dengan promosi penjualan; konsultasi yang berkaitan dengan studi pasar; kontrol inventaris terkomputerisasi;
kutipan harga untuk barang atau jasa; layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet;
layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan pada jaringan komputer global; layanan administrasi
dan manajemen bisnis; layanan administrasi dan manajemen personalia dan sumber daya manusia; layanan administrasi
yang berhubungan dengan perjalanan bisnis; layanan administrasi yang berkaitan dengan asuransi kesehatan gigi; layanan
administrasi yang berkaitan dengan asuransi rumah, kecelakaan dan kebakaran; layanan administrasi yang berkaitan dengan
bea cukai; layanan administrasi yang berkaitan dengan pemrosesan klaim asuransi; layanan administrasi yang berkaitan
dengan pemrosesan klaim garansi; layanan administrasi yang berkaitan dengan pendaftaran kartu kredit; layanan administrasi
yang berkaitan dengan pengelolaan kantong hukum; layanan administrasi yang berkaitan dengan relokasi personel; layanan
administrasi yang berkaitan dengan rencana stok karyawan; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan klien ke
pengacara; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan pasien; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan
rumah sakit; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan untuk agen asuransi; layanan administrasi yang berkaitan
dengan rujukan untuk kontraktor bangunan umum; layanan administratif; layanan agen ekspor, bukan layanan penanganan
kargo; layanan agen ekspor, bukan layanan transportasi kargo; layanan agen ekspor-impor; layanan agen hubungan
masyarakat; layanan agen impor, bukan layanan penanganan kargo; layanan agen impor, bukan layanan transportasi kargo;
layanan agen informasi komersial; layanan agen ketenagakerjaan terkait penempatan tenaga medis dan keperawatan;
layanan agen perekrutan; layanan agen produk, layanan dan perusahaan di internet; layanan agen tenaga kerja; layanan agen
tenaga kerja sementara; layanan agen tenaga kerja yang berkaitan dengan au pair; layanan akuntansi administrasi, layanan
akuntansi rental, layanan manajemen personalia, layanan bantuan dalam manajemen kegiatan bisnis; layanan amal dalam
sifat mengatur dan melakukan program sukarela; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang
bertujuan meningkatkan kehidupan imigran; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang
bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang kurang mampu; layanan amal dalam sifat mengatur dan
melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang sebelumnya dipenjara dan
keluarga mereka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan
kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk
meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek layanan masyarakat;
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layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah
dan inisiatif lingkungan; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela untuk mempromosikan kesadaran
publik tentang masalah lingkungan; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela yang bertujuan untuk
meningkatkan kehidupan orang-orang yang kurang mampu; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek
sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para imigran; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan
proyek-proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam sifat
mengatur dan melakukan proyek-proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan
amal dalam sifat mengatur program sukarela untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan
amal dalam sifat mengatur program sukarelawan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif
lingkungan; layanan amal dalam sifat mengorganisir dan melakukan proyek layanan masyarakat yang bertujuan untuk
meningkatkan kehidupan orang-orang yang sebelumnya dipenjara dan keluarga mereka; layanan amal yang sifatnya
memberikan informasi dan pertanyaan bisnis; layanan amal, yaitu, mengatur dan melakukan program sukarela dan proyek
layanan masyarakat; layanan analisis atau konsultasi di bidang manajemen produk atau peningkatan organisasi; layanan
analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan analisis bisnis dan perencanaan
strategis bisnis di bidang manajemen proyek; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen
strategis; layanan analitik bisnis; layanan asosiasi yang mempromosikan kepentingan profesional dan bisnis di bidang
pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler; layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kesadaran publik di bidang
manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan bantuan dan konsultasi bisnis; layanan bantuan
dan konsultasi di bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor energi; layanan bantuan direktori telepon; layanan bea cukai,
yaitu, menyediakan layanan bisnis untuk membantu pelanggan dengan bea cukai/pabean dan agen/badan pemerintahan dan
pihak berwenang lainnya dalam hal bea cukai yang terkait dengan pergerakan perdagangan sehingga kargo dapat bergerak
dengan lancar ke tujuan akhirnya; layanan benchmarking untuk keperluan manajemen bisnis; layanan berbasis langganan
menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang dapat diunduh; layanan berlangganan ke server komputer,
database, situs web, dan sumber daya perangkat lunak untuk digunakan dalam analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis,
analisis data, dan data besar; layanan bisnis yang berkaitan dengan bidang analisis data dan data besar; layanan
berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak untuk digunakan dalam analisa
bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa data dan data besar (big data); layanan berlangganan, yaitu, penyediaan
langganan teks, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia, yang disediakan melalui Internet dan jaringan elektronik
dan komunikasi lainnya; layanan bisnis dan layanan bantuan bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan
bisnis di bidang manajemen proyek; layanan bisnis di bidang manajemen strategis; layanan bisnis online untuk
menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan bisnis; layanan bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan bisnis];
layanan bisnis pemasaran multi-level, yaitu layanan jaringan bisnis; layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan
data besar (big data); layanan bisnis untuk orang lain, yaitu, kredensial individu dan para profesional di bidang manajemen
proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan bisnis untuk pihak lain yang menjadi pengujian dalam
menentukan kompetensi secara profesional, yaitu, menguji, menganalisis, dan mengevaluasi tingkat pengetahuan,
keterampilan, dan kemampuan orang lain di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; layanan bisnis untuk pihak
lain, yaitu, kredensial manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek; layanan bisnis, yaitu, mencocokkan investor
swasta potensial dengan pengusaha yang membutuhkan dana; layanan bisnis, yaitu, menyediakan informasi bisnis
sehubungan dengan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan vendor
melalui basis data komputer; layanan bisnis, yaitu, penyediaan database komputer mengenai pembelian dan penjualan
berbagai macam produk dan layanan pihak lain; layanan bisnis, yaitu, perumusan praktik terbaik di bidang manajemen proyek,
manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan branding perusahaan; layanan distribusi di bidang pakaian; layanan
distribusi grosir untuk anggur dan minuman beralkohol; layanan distribusi grosir untuk bir; layanan distribusi grosir untuk
makanan dan minuman; layanan distribusi grosir untuk perhiasan; layanan distribusi grosir untuk produk segar; layanan
distribusi grosir untuk teh dan kopi; layanan eceran atau grosir untuk alas kaki; layanan eceran atau grosir untuk alat tulis;
layanan eceran atau grosir untuk artikel perokok; layanan eceran atau grosir untuk artikel tembakau dan perokok; layanan
eceran atau grosir untuk barang cetakan; layanan eceran atau grosir untuk barang olahraga; layanan eceran atau grosir untuk
beras; layanan eceran atau grosir untuk buah-buahan dan sayuran; layanan eceran atau grosir untuk deterjen; layanan eceran
atau grosir untuk furnitur; layanan eceran atau grosir untuk gula-gula, roti dan roti; layanan eceran atau grosir untuk kain
tenun; layanan eceran atau grosir untuk kain tenun dan tempat tidur; layanan eceran atau grosir untuk kendaraan bermotor
roda dua; layanan eceran atau grosir untuk kertas dan alat tulis; layanan eceran atau grosir untuk kopi; layanan eceran atau
grosir untuk kosmetik; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen;
layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman; layanan eceran atau grosir untuk manisan; layanan eceran atau
grosir untuk memancing; layanan eceran atau grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan eceran atau grosir untuk mobil;
layanan eceran atau grosir untuk pakaian; layanan eceran atau grosir untuk pasta gigi; layanan eceran atau grosir untuk
peralatan CCTV; layanan eceran atau grosir untuk peralatan mandi; layanan eceran atau grosir untuk peralatan sistem
keamanan; layanan eceran atau grosir untuk sabun; layanan eceran atau grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan
sanitasi dan persediaan medis; layanan eceran atau grosir untuk sepeda; layanan eceran atau grosir untuk sereal; layanan
eceran atau grosir untuk tas dan kantong; layanan eceran atau grosir untuk teh; layanan eceran atau grosir untuk teh, kopi,
dan kakao; layanan eceran atau grosir untuk tembakau; layanan eceran atau grosir untuk tempat tidur; layanan eceran untuk
pelumas dan bensin; layanan evaluasi bisnis; layanan evaluasi merek; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk
menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen
bisnis; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan
para profesional, khususnya di bidang manajemen proyek; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat
secara profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen strategis; layanan
fotokopi; layanan ganti jendela untuk tujuan iklan; layanan grosir penjualan aksesoris tas, gelang, cincin; layanan grosir untuk
alat bantu seks; layanan grosir untuk alat kecantikan untuk hewan; layanan grosir untuk alat kecantikan untuk manusia;
layanan grosir untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk manusia; layanan grosir untuk
alat makan; layanan grosir untuk alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir untuk artikel
kedokteran hewan; layanan grosir untuk artikel olahraga; layanan grosir untuk artikel untuk digunakan dengan tembakau;
layanan grosir untuk bahan bakar; layanan grosir untuk bahan makanan; layanan grosir untuk barang-barang untuk berkebun;
layanan grosir untuk benang; layanan grosir untuk bir; layanan grosir untuk bor dan gergaji listrik; layanan grosir untuk cokelat;
layanan grosir untuk dekorasi meriah; layanan grosir untuk es krim; layanan grosir untuk file musik yang dapat diunduh;
layanan grosir untuk game; layanan grosir untuk instrumen hewan; layanan grosir untuk kakao; layanan grosir untuk
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kendaraan; layanan grosir untuk komputer yang dapat dipakai; layanan grosir untuk konten yang direkam; layanan grosir untuk
kopi; layanan grosir untuk makanan laut; layanan grosir untuk makanan penutup; layanan grosir untuk minuman non-alkohol;
layanan grosir untuk payung; layanan grosir untuk pelana; layanan grosir untuk pelumas; layanan grosir untuk pelumas dan
bensin; layanan grosir untuk pemanas; layanan grosir untuk peralatan audiovisual; layanan grosir untuk peralatan makan;
layanan grosir untuk peralatan masak; layanan grosir untuk peralatan medis; layanan grosir untuk peralatan pemanas; layanan
grosir untuk peralatan pembekuan; layanan grosir untuk peralatan pendingin; layanan grosir untuk peralatan persiapan
makanan; layanan grosir untuk peralatan sanitasi; layanan grosir untuk peralatan teknologi informasi; layanan grosir untuk
peralatan terapi fisik; layanan grosir untuk peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir untuk
perangkat lunak komputer; layanan grosir untuk perangkat navigasi; layanan grosir untuk perangkat perlindungan
pendengaran; layanan grosir untuk perhiasan; layanan grosir untuk perlengkapan mandi; layanan grosir untuk perlengkapan
pendidikan; layanan grosir untuk persiapan diet; layanan grosir untuk persiapan dokter hewan; layanan grosir untuk persiapan
hewan dan artikel; layanan grosir untuk persiapan wewangian; layanan grosir untuk pisau dapur; layanan grosir untuk produk
kertas sekali pakai; layanan grosir untuk publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan grosir untuk sediaan farmasi,
kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan grosir untuk senjata; layanan grosir untuk smartphone;
layanan grosir untuk smartwatches; layanan grosir untuk sorbets; layanan grosir untuk suplemen makanan; layanan grosir
untuk tas; layanan grosir untuk teh; layanan grosir untuk tempat tidur untuk hewan; layanan grosir untuk utas; layanan grosir
untuk yogurt beku; layanan grosir yang berkaitan dengan alat bantu seks; layanan grosir yang berkaitan dengan alat
kecantikan untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk manusia; layanan grosir yang berkaitan
dengan alat musik; layanan grosir yang berkaitan dengan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan
grosir yang berkaitan dengan artikel kedokteran hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel menjahit; layanan grosir
yang berkaitan dengan artikel olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel pembersih; layanan grosir yang
berkaitan dengan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan grosir yang berkaitan dengan bagasi; layanan grosir
yang berkaitan dengan bahan bakar; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura;
layanan grosir yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan grosir yang berkaitan dengan
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan grosir yang
berkaitan dengan bahan seni; layanan grosir yang berkaitan dengan barang olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan
barang yang dipanggang; layanan grosir yang berkaitan dengan barang-barang untuk berkebun; layanan grosir yang berkaitan
dengan benang; layanan grosir yang berkaitan dengan bir; layanan grosir yang berkaitan dengan bulu; layanan grosir yang
berkaitan dengan bunga; layanan grosir yang berkaitan dengan cokelat; layanan grosir yang berkaitan dengan daging;
layanan grosir yang berkaitan dengan dekorasi meriah; layanan grosir yang berkaitan dengan es krim; layanan grosir yang
berkaitan dengan game; layanan grosir yang berkaitan dengan instalasi sanitasi; layanan grosir yang berkaitan dengan
instrumen hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan kakao; layanan grosir yang berkaitan dengan kendaraan; layanan
grosir yang berkaitan dengan komputer yang dapat dipakai; layanan grosir yang berkaitan dengan konten yang direkam;
layanan grosir yang berkaitan dengan kopi; layanan grosir yang berkaitan dengan mainan; layanan grosir yang berkaitan
dengan makanan laut; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan penutup; layanan grosir yang berkaitan dengan
minuman beralkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan grosir yang berkaitan
dengan minuman non-alkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan pakaian; layanan grosir yang berkaitan dengan payung;
layanan grosir yang berkaitan dengan pelumas; layanan grosir yang berkaitan dengan pemanas; layanan grosir yang
berkaitan dengan pencahayaan; layanan grosir yang berkaitan dengan penutup dinding; layanan grosir yang berkaitan dengan
penutup lantai; layanan grosir yang berkaitan dengan perabot; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan audiovisual;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan earthmoving; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk
hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk manusia; layanan grosir yang berkaitan dengan
peralatan makan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan masak; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan
medis; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan memasak makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan
menyelam; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan
pasokan air; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pemanas; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan
pembekuan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pendingin; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan
penyamakan matahari; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan persiapan makanan; layanan grosir yang berkaitan
dengan peralatan sanitasi; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; layanan grosir yang berkaitan
dengan peralatan terapi fisik; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan veteriner; layanan grosir yang berkaitan dengan
perangkat keras komputer; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat keras logam; layanan grosir yang berkaitan
dengan perangkat lunak komputer; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat navigasi; layanan grosir yang berkaitan
dengan perangkat perlindungan pendengaran; layanan grosir yang berkaitan dengan perlengkapan mandi; layanan grosir
yang berkaitan dengan permen; layanan grosir yang berkaitan dengan persediaan alat tulis; layanan grosir yang berkaitan
dengan persediaan pendidikan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan grosir
yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan dokter hewan; layanan grosir yang
berkaitan dengan persiapan pembersihan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan perawatan hewan; layanan grosir
yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat
minuman beralkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan wewangian; layanan grosir yang berkaitan dengan
pisau dapur; layanan grosir yang berkaitan dengan produk kertas sekali pakai; layanan grosir yang berkaitan dengan produk
susu; layanan grosir yang berkaitan dengan sampah untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan senjata; layanan
grosir yang berkaitan dengan smartphone; layanan grosir yang berkaitan dengan smartwatches; layanan grosir yang berkaitan
dengan sorbets; layanan grosir yang berkaitan dengan suplemen makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan tas;
layanan grosir yang berkaitan dengan teh; layanan grosir yang berkaitan dengan tembakau; layanan grosir yang berkaitan
dengan tempat tidur untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan utas; layanan grosir yang berkaitan dengan yogurt
beku; layanan hubungan media; layanan husbanding adalah layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai; layanan
identitas perusahaan; layanan iklan dan informasi komersial yang disediakan melalui Internet; layanan iklan dan manajemen
untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa
kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu
tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat
olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan
tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan dan pemasaran secara daring untuk
restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media
sosial; layanan iklan dan promosi; layanan iklan dan promosi dan layanan informasi yang berkaitan dengannya; layanan iklan

Halaman 241 dari 1262

dan publisitas; layanan iklan digital; layanan iklan disediakan melalui Internet; layanan iklan internet; layanan iklan pers;
layanan iklan promosi; layanan iklan seluler di kendaraan; layanan iklan seluler di perangkat telekomunikasi; layanan iklan
seluler untuk orang lain; layanan iklan surat langsung yang disediakan oleh para letterhops; layanan iklan untuk
mempromosikan broker saham dan sekuritas lainnya; layanan iklan untuk mempromosikan dan mempublikasikan pendidikan
bahasa Arab; layanan iklan untuk mempromosikan dan mempublikasikan terjemahan materi pendidikan dan pengajaran ke
dalam bahasa Arab; layanan iklan untuk mempromosikan karya amal orang lain; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik akan bahaya mengemudi saat mengantuk; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik akan
sindrom nefrotik dan glomerulosklerosis segmental fokal [FSGS]; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang industri seks komersial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang manfaat berbelanja secara
lokal; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah ekonomi; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang
masalah energi; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah global; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kebijakan publik; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah kemiskinan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesehatan; layanan
iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesetaraan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran
publik tentang masalah lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan yang
berkaitan dengan ekosistem laut; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah pendidikan; layanan
iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah politik; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah sosial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang perdagangan manusia; layanan iklan
untuk menciptakan identitas perusahaan dan merek; layanan iklan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kondisi
medis; layanan iklan untuk orang lain; layanan iklan untuk promosi barang; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan;
layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan iklan yang berkaitan dengan perhiasan; layanan iklan yang berkaitan
dengan produk farmasi; layanan iklan yang berkaitan dengan produk pencitraan in vivo; layanan iklan yang berkaitan dengan
wewangian; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan iklan, pemasaran dan publisitas; layanan iklan, yaitu,
mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik; layanan informasi bisnis
terkomputerisasi; layanan informasi direktori telepon; layanan informasi komersial dan penyediaan informasi bisnis komersial
yang disediakan dengan akses ke database komputer; layanan informasi komersial disediakan melalui Internet; layanan
informasi pasar konsumen; layanan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel;
layanan informasi yang berkaitan dengan masalah bisnis; layanan informasi yang berkaitan dengan pekerjaan dan peluang
karier; layanan informasi yang berkaitan dengan periklanan; layanan intelijen kompetitif; layanan jaringan bisnis online di
bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen
proyek; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen strategis; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen proyek;
layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen strategis; layanan jejaring karir; layanan katalog elektronik; layanan
kesekretariatan; layanan kesekretariatan dan kependetaan; layanan kesekretariatan singkat; layanan kesekretariatan yang
disediakan oleh hotel; layanan ketenagakerjaan pegawai sementara; layanan kios makanan yang merupakan toko retail
dengan produk utama bahan makanan; layanan kliping berita; layanan komunikasi korporat; layanan konsultasi bisnis; layanan
konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan citra perusahaan; layanan konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan komunikasi
bisnis; layanan konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi bisnis di bidang fungsi manajemen sumber daya
manusia, termasuk sumber daya manusia, akuntansi, penggajian, pengarsipan pajak, dan fungsi administrasi ketenagakerjaan
dan terkait personel lainnya; layanan konsultasi bisnis terkait manajemen armada kendaraan untuk tujuan komersial; layanan
konsultasi bisnis untuk freelancer; layanan konsultasi bisnis untuk organisasi nirlaba; layanan konsultasi bisnis untuk
perusahaan pemula; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan
konsultasi bisnis yang berkaitan dengan perencanaan dan pemulihan bencana; layanan konsultasi dan konsultasi bisnis;
layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi
bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan agen ekspor-impor; layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pemasaran;
layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penempatan personel; layanan konsultasi dan konsultasi yang
berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan
dengan pengadaan barang untuk orang lain; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan perekrutan personil;
layanan konsultasi dan nasehat di bidang penyediaan bisnis dari informasi komersial dan bisnis; layanan konsultasi dan
nasihat yang berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan konsultasi dan strategi bisnis;
layanan konsultasi di bidang kompilasi dan sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; layanan konsultasi di bidang
pemasaran; layanan konsultasi di bidang pemasaran afiliasi; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk memungkinkan
entitas bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-profit
organizations) untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang lebih
besar ke jaringan komunikasi global; layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan
konsultasi pemasaran; layanan konsultasi pemasaran dan periklanan; layanan konsultasi peningkatan karier; layanan
konsultasi rekrutmen staf; layanan konsultasi untuk mempersiapkan dan melakukan transaksi komersial; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan administrasi bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen hotel;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis,
manajemen bisnis, organisasi bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan akuntansi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan analisis bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
layanan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan operasi bisnis; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis dan manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemrosesan data; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pengelolaan pusat panggilan telepon; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, publisitas dan
pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak; layanan konsultasi yang berkaitan dengan publisitas;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan transaksi komersial; layanan lelang disediakan di Internet; layanan lelang
disediakan melalui jaringan telekomunikasi; layanan lobi komersial; layanan logistik (manajemen bisnis dan organisasi fasilitas
dan sumber daya); layanan loyalitas pelanggan dan layanan klub pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi, iklan, dan
keterlibatan pelanggan; layanan loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan, yaitu, administrasi
program yang memungkinkan anggota untuk menebus partisipasinya untuk poin atau hadiah; layanan manajemen bisnis;
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layanan manajemen bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; layanan manajemen bisnis yang
berkaitan dengan waralaba; layanan manajemen bisnis yang disediakan oleh agen teater; layanan manajemen bisnis, yaitu,
logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik; layanan manajemen hubungan pelanggan; layanan manajemen inventaris
elektronik; layanan manajemen pameran dagang; layanan manajemen rantai pasokan; layanan manajemen risiko bisnis;
layanan menjawab telepon; layanan merchandising; layanan merchandising untuk mendorong publik membeli untuk membeli
barang orang lain; layanan mesin penjual otomatis; layanan nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor;
layanan nasihat yang berkaitan dengan promosi penjualan; layanan organisasi untuk tujuan bisnis; layanan pakaian eceran
disediakan oleh departement store; layanan pakar efisiensi bisnis; layanan peluncuran produk; layanan pemasaran dan
branding, yaitu strategi konten dan rencana komunikasi; layanan pemasaran dan promosi; layanan pemasaran email; layanan
pemasaran merek; layanan pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan pemasaran online; layanan
pemasaran perdagangan; layanan pemasaran promosi menggunakan media audiovisual; layanan pemasaran untuk orang
lain; layanan pembelian media; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan
pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen proyek; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di
bidang manajemen strategis; layanan pemesanan agen untuk artis yang tampil; layanan pemesanan agen untuk model;
layanan pemesanan eceran untuk kosmetik; layanan pemesanan hadiah online terkomputerisasi; layanan pemesanan melalui
pos; layanan pemesanan melalui pos untuk aksesori pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk pakaian; layanan
pemesanan melalui pos untuk pakaian dan aksesori pakaian; layanan pemesanan on-line di bidang pengambilan dan
pengiriman restoran; layanan pemesanan online terkomputerisasi; layanan pemesanan online yang menampilkan musik dan
video yang direkam sebelumnya; layanan pemesanan telepon untuk orang lain; layanan pemrosesan data di bidang
kesehatan; layanan pemrosesan data di bidang penggajian; layanan pemrosesan data online; layanan penagihan; layanan
penagihan bisnis; layanan penagihan di bidang energi; layanan penagihan di bidang kesehatan; layanan penagihan medis
untuk rumah sakit; layanan penataan etalase untuk toko ritel; layanan pencarian dan penempatan eksekutif; layanan
pencarian data riset pasar; layanan pencarian informasi di internet dengan menggunakan program kecerdasan buatan untuk
orang lain; layanan pencarian informasi yang dilaksanakan dengan menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain;
layanan pencatatan interaktif untuk digunakan dalam manajemen risiko dan kepatuhan terhadap peraturan oleh perusahaan
asuransi dan profesional di bidang medis; layanan pencocokan jaringan iklan online untuk menghubungkan pengiklan ke situs
web; layanan pendaftaran hadiah; layanan pendaftaran pengantin; layanan penelitian yang berkaitan dengan periklanan dan
pemasaran; layanan penempatan kerja; layanan penempatan magang; layanan penempatan pengasuh; layanan pengadaan
untuk orang lain yang berkaitan dengan persyaratan kantor; layanan pengamatan dan pengukuran perkembangan suatu
merek merek; layanan pengangkutan kapal adalah layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai; layanan
pengarsipan pajak; layanan pengaturan dan pelaksanaan pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan
penjualan barang dan jasa; layanan pengayauan; layanan pengembangan bisnis untuk perusahaan pemula; layanan
pengembangan iklan dan kampanye promosi untuk bisnis; layanan pengindeksan dokumen; layanan pengingat janji [fungsi
kantor]; layanan pengintaian pasar; layanan pengolah kata dan mengetik; layanan pengumpulan data riset pasar; layanan
penilaian pasar; layanan penjadwalan janji [fungsi kantor]; layanan penjawab telepon dan penanganan pesan; layanan
penjualan eceran (atau grosir) dan layanan penjualan ritel yang disediakan pada media (internet), seluler, nirkabel atau jarak
jauh yang terhubung (belanja korespondensi, belanja rumah) media untuk pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk
sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan perlengkapan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang dan aksesoris
olahraga dan kebugaran; pengelompokan atas nama pihak ketiga dari berbagai produk (tidak termasuk transportasi mereka)
yaitu pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan peralatan
olahraga, tas olahraga serbaguna, barang olahraga dan kebugaran dan aksesoris, memungkinkan pelanggan untuk melihat
dan membelinya secara praktis; layanan penyediaan informasi bisnis, konsumen, dan komersial melalui jaringan komputer
dan jaringan komunikasi global; layanan penyimpanan catatan bisnis; layanan penyimpanan catatan bisnis terkomputerisasi;
layanan penyimpanan catatan pemegang saham; layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pencocokan investor
swasta potensial dengan pengusaha yang membutuhkan dana; layanan perantara dan penasehat bisnis; layanan perantara
komersial; layanan perantara yang berkaitan dengan iklan; layanan perantara yang berkaitan dengan penyewaan waktu dan
ruang iklan; layanan perbandingan belanja; layanan perbandingan harga; layanan perbandingan harga di bidang perjalanan
dan penginapan untuk digunakan oleh konsumen dalam menentukan biaya transportasi dan akomodasi, yang tersedia secara
elektronik melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; layanan perbandingan harga energi; layanan perdagangan
online yang terkait dengan pengaturan pertukaran mata uang virtual dan transaksi cryptocurrency; layanan perekrutan
eksekutif; layanan perekrutan staf; layanan perekrutan tenaga kerja; layanan perencanaan karir, penempatan tenaga kerja,
dan informasi; layanan perencanaan media; layanan perencanaan periklanan; layanan periklanan bisnis yang berkaitan
dengan waralaba; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah
makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana
pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi
untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh
mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan
mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan periklanan untuk mempromosikan kesadaran publik di bidang
kesejahteraan sosial; layanan periklanan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah medis; layanan
periklanan yang berkaitan dengan alat pencitraan in vivo; layanan periklanan yang berkaitan dengan komersialisasi produkproduk baru; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan periklanan, yaitu, mempromosikan jasa pihak lain;
layanan persiapan dan konsultasi pajak; layanan perwakilan bisnis; layanan perwakilan penjualan; layanan perwakilan
penjualan independen; layanan promosi; layanan promosi dan iklan; layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan
promosi di dalam toko; layanan promosi ekspor; layanan promosi untuk mempublikasikan karya amal orang lain; layanan
promosi untuk pihak ketiga oleh program loyalitas pelanggan, di mana layanan loyalitas pelanggan dapat atau tidak termasuk
penggunaan kartu; layanan registrasi mobil; layanan rekrutmen dan manajemen personalia; layanan rekrutmen olahraga untuk
atlet sekolah menengah; layanan relokasi untuk bisnis; layanan resepsionis telepon; layanan riset pasar mengenai kebiasaan
penggunaan Internet; layanan riset pasar mengenai kebiasaan penggunaan Internet dan loyalitas pelanggan; layanan riset
pasar mengenai loyalitas pelanggan; layanan riset pasar terkomputerisasi; layanan riset, riset dan analisis pasar; layanan ritel
atau grosir untuk film dan gambar yang dapat diunduh; layanan ritel atau grosir untuk mesin dan aparatus telekomunikasi;
layanan ritel atau grosir untuk obat-obatan; layanan ritel atau layanan grosir untuk foto dan gambar yang dapat diunduh;
layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin, aparatus
elektronik dan bagian-bagiannya; layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak permainan untuk mesin permainan
video untuk penggunaan di rumah dan permainan yang dapat digenggam dengan layar kristal cair; layanan
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ritel atau layanan grosir untuk program permainan yang dapat diunduh; layanan ritel atau layanan grosiran untuk alas kaki;
layanan ritel atau layanan grosiran untuk barang cetakan; layanan ritel atau layanan grosiran untuk furnitur; layanan ritel atau
layanan grosiran untuk kain tenun dan bedding; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kertas dan alat tulis; layanan ritel
atau layanan grosiran untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan ritel atau layanan grosiran
untuk makanan dan minuman; layanan ritel atau layanan grosiran untuk pakaian; layanan ritel atau layanan grosiran untuk
peralatan olahraga; layanan ritel atau layanan grosiran untuk sepeda; layanan ritel atau layanan grosiran untuk tas dan
kantong; layanan ritel atau layanan grosiran untuk tembakau dan barang-barang keperluan perokok; layanan ritel dan grosir
untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi,
wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan
pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan
perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu
mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk
hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray,
pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter
hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan
kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi
mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung
matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet,
linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan
minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel dan grosir yang menampilkan logam mulia dan
paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, karya seni dari logam mulia, mebel,
cermin, bingkai foto, wadah, bukan dari logam, untuk disimpan atau diangkut tulang, tanduk, tulang paus atau tulang mutiara
yang belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, kerang, meerschaum, kuning amber; layanan ritel disediakan melalui
jaringan komunikasi komputer; layanan ritel disediakan melalui katalog pesanan melalui pos; layanan ritel disediakan melalui
pesta di rumah; layanan ritel disediakan melalui televisi interaktif; layanan ritel disediakan oleh berbagai toko; layanan ritel
disediakan oleh department store; layanan ritel disediakan oleh kios buah; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan
ritel disediakan oleh toko barang olahraga; layanan ritel disediakan oleh toko buku; layanan ritel disediakan oleh toko bunga;
layanan ritel disediakan oleh toko daging; layanan ritel disediakan oleh toko diskon; layanan ritel disediakan oleh toko furnitur;
layanan ritel disediakan oleh toko kaset; layanan ritel disediakan oleh toko kelontong; layanan ritel disediakan oleh toko musik;
layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian diskon; layanan ritel disediakan oleh
toko pengiriman; layanan ritel disediakan oleh toko perhiasan; layanan ritel disediakan oleh toko permen; layanan ritel
disediakan oleh toko roti; layanan ritel disediakan oleh toko televisi; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan ritel
disediakan oleh toko-toko asap; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir
online; layanan ritel disediakan oleh toko-toko tembakau; layanan ritel lilin wangi; layanan ritel melalui mesin penjual otomatis;
layanan ritel menampilkan berbagai macam barang konsumen; layanan ritel menampilkan program insentif bonus untuk
pelanggan; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan bagasi; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan kosmetik; layanan
ritel online; layanan ritel online untuk musik dan film yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya; layanan ritel online untuk
musik digital yang dapat diunduh; layanan ritel online untuk nada dering yang dapat diunduh; layanan ritel online yang
berkaitan dengan hadiah; layanan ritel online yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel online yang berkaitan dengan
pakaian; layanan ritel online yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel online yang berkaitan dengan tas tangan; layanan
ritel untuk alas kaki; layanan ritel untuk alat bantu seks; layanan ritel untuk alat kecantikan untuk hewan; layanan ritel untuk
alat kecantikan untuk manusia; layanan ritel untuk alat kesehatan bagi manusia; layanan ritel untuk alat kesehatan untuk
hewan; layanan ritel untuk alat musik; layanan ritel untuk alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel
untuk aparatur veteriner; layanan ritel untuk artikel kedokteran hewan; layanan ritel untuk artikel menjahit; layanan ritel untuk
artikel olahraga; layanan ritel untuk artikel pembersih; layanan ritel untuk artikel yang digunakan dengan tembakau; layanan
ritel untuk bagasi; layanan ritel untuk bahan bakar; layanan ritel untuk bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura;
layanan ritel untuk bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan ritel untuk bahan kimia untuk digunakan dalam
pertanian; layanan ritel untuk bahan seni; layanan ritel untuk bantal; layanan ritel untuk barang cetakan; layanan ritel untuk
barang yang dipanggang; layanan ritel untuk barang-barang untuk berkebun; layanan ritel untuk benang; layanan ritel untuk
bir; layanan ritel untuk bor dan gergaji listrik; layanan ritel untuk bromide (fotografi); layanan ritel untuk buku; layanan ritel
untuk cokelat; layanan ritel untuk daging; layanan ritel untuk dekorasi meriah; layanan ritel untuk ear phone; layanan ritel untuk
es krim; layanan ritel untuk file musik yang dapat diunduh; layanan ritel untuk furnitur; layanan ritel untuk gantungan kunci
[cincin terbelah dengan perhiasan atau fob dekoratif]; layanan ritel untuk instalasi sanitasi; layanan ritel untuk instrumen
hewan; layanan ritel untuk instrumen horologis; layanan ritel untuk instrumen medis; layanan ritel untuk jam tangan; layanan
ritel untuk jam tangan pintar; layanan ritel untuk kacamata; layanan ritel untuk kain; layanan ritel untuk kakao; layanan ritel
untuk karya seni; layanan ritel untuk karya seni yang disediakan oleh galeri seni; layanan ritel untuk kaus kaki; layanan ritel
untuk kemeja; layanan ritel untuk kendaraan; layanan ritel untuk komputer yang dapat dipakai; layanan ritel untuk konten yang
direkam; layanan ritel untuk kopi; layanan ritel untuk kopi yang diproses; layanan ritel untuk mainan; layanan ritel untuk
makanan dan minuman; layanan ritel untuk makanan hewan peliharaan; layanan ritel untuk makanan laut; layanan ritel untuk
manisan; layanan ritel untuk media elektronik musik yang direkam sebelumnya; layanan ritel untuk minuman beralkohol;
layanan ritel untuk minuman beralkohol, kecuali bir; layanan ritel untuk minuman non-alkohol; layanan ritel untuk muffler;
layanan ritel untuk pakaian; layanan ritel untuk pakaian luar; layanan ritel untuk pakan ternak; layanan ritel untuk payung;
layanan ritel untuk pelana; layanan ritel untuk pelumas; layanan ritel untuk pemanas; layanan ritel untuk pencuci mulut;
layanan ritel untuk penerangan; layanan ritel untuk penutup dinding; layanan ritel untuk penutup lantai; layanan ritel untuk
perabotan; layanan ritel untuk peralatan audiovisual; layanan ritel untuk peralatan golf; layanan ritel untuk peralatan
hortikultura; layanan ritel untuk peralatan konstruksi; layanan ritel untuk peralatan makan; layanan ritel untuk peralatan masak;
layanan ritel untuk peralatan medis; layanan ritel untuk peralatan memasak makanan; layanan ritel untuk peralatan menyelam;
layanan ritel untuk peralatan olahraga; layanan ritel untuk peralatan pasokan air; layanan ritel untuk peralatan pemanas;
layanan ritel untuk peralatan pembekuan; layanan ritel untuk peralatan pemindahan tanah; layanan ritel untuk peralatan
pendingin; layanan ritel untuk peralatan penyamakan matahari; layanan ritel untuk peralatan persiapan makanan; layanan ritel
untuk peralatan pertanian; layanan ritel untuk peralatan sanitasi; layanan ritel untuk peralatan teknologi informasi; layanan ritel
untuk peralatan terapi fisik; layanan ritel untuk perangkat keras komputer; layanan ritel untuk perangkat keras logam; layanan
ritel untuk perangkat lunak komputer; layanan ritel untuk perangkat navigasi; layanan ritel untuk perangkat perlindungan
pendengaran; layanan ritel untuk perhiasan; layanan ritel untuk perlengkapan mandi; layanan ritel untuk permainan; layanan
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ritel untuk persediaan alat tulis; layanan ritel untuk persediaan pendidikan; layanan ritel untuk persiapan diet; layanan ritel
untuk persiapan dokter hewan; layanan ritel untuk persiapan hewan dan artikel; layanan ritel untuk persiapan membuat
minuman; layanan ritel untuk persiapan pembersihan; layanan ritel untuk persiapan perawatan hewan; layanan ritel untuk
persiapan pewangi; layanan ritel untuk piringan hitam; layanan ritel untuk pisau dapur; layanan ritel untuk produk hortikultura;
layanan ritel untuk produk kertas sekali pakai; layanan ritel untuk produk susu; layanan ritel untuk program komputer untuk
permainan yang sebelumnya telah direkam; layanan ritel untuk publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan ritel untuk
sampah untuk hewan; layanan ritel untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan ritel
untuk senjata; layanan ritel untuk sepatu; layanan ritel untuk smartphone; layanan ritel untuk sorbets; layanan ritel untuk stiker
dan album stiker; layanan ritel untuk suplemen makanan; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk tas dan dompet kulit;
layanan ritel untuk teh; layanan ritel untuk tembakau; layanan ritel untuk tempat tidur untuk hewan; layanan ritel untuk tutup
kepala; layanan ritel untuk yogurt beku; layanan ritel yang berkaitan dengan aksesori mobil; layanan ritel yang berkaitan
dengan alas kaki; layanan ritel yang berkaitan dengan alat bantu seks; layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan
untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk manusia; layanan ritel yang berkaitan dengan alat
musik; layanan ritel yang berkaitan dengan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang
berkaitan dengan artikel kedokteran hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel menjahit; layanan ritel yang berkaitan
dengan artikel olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel pembersih; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel
untuk digunakan dengan tembakau; layanan ritel yang berkaitan dengan bagasi; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan
bakar; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan ritel yang berkaitan
dengan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan
dalam pertanian; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan seni;
layanan ritel yang berkaitan dengan barang cetakan; layanan ritel yang berkaitan dengan barang olahraga; layanan ritel yang
berkaitan dengan barang-barang teknik; layanan ritel yang berkaitan dengan barang-barang untuk berkebun; layanan ritel
yang berkaitan dengan benang; layanan ritel yang berkaitan dengan bir; layanan ritel yang berkaitan dengan buah; layanan
ritel yang berkaitan dengan bulu; layanan ritel yang berkaitan dengan bulu tiruan; layanan ritel yang berkaitan dengan bunga;
layanan ritel yang berkaitan dengan cokelat; layanan ritel yang berkaitan dengan daging; layanan ritel yang berkaitan dengan
dekorasi pesta; layanan ritel yang berkaitan dengan es krim; layanan ritel yang berkaitan dengan file musik yang dapat
diunduh; layanan ritel yang berkaitan dengan furnitur; layanan ritel yang berkaitan dengan game; layanan ritel yang berkaitan
dengan ikan; layanan ritel yang berkaitan dengan instalasi sanitasi; layanan ritel yang berkaitan dengan instrumen hewan;
layanan ritel yang berkaitan dengan instrumen horologis; layanan ritel yang berkaitan dengan instrumen medis; layanan ritel
yang berkaitan dengan jam tangan pintar; layanan ritel yang berkaitan dengan kain; layanan ritel yang berkaitan dengan
kakao; layanan ritel yang berkaitan dengan karya seni; layanan ritel yang berkaitan dengan kendaraan; layanan ritel yang
berkaitan dengan komputer yang dapat dipakai; layanan ritel yang berkaitan dengan konten yang direkam; layanan ritel yang
berkaitan dengan kopi; layanan ritel yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel yang berkaitan dengan makanan laut;
layanan ritel yang berkaitan dengan makanan penutup; layanan ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan ritel
yang berkaitan dengan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan ritel yang berkaitan dengan minuman non-alkohol; layanan
ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan pakan ternak; layanan ritel yang berkaitan dengan
payung; layanan ritel yang berkaitan dengan pelana; layanan ritel yang berkaitan dengan pelumas; layanan ritel yang
berkaitan dengan pemanas; layanan ritel yang berkaitan dengan pencahayaan; layanan ritel yang berkaitan dengan penutup
dinding; layanan ritel yang berkaitan dengan penutup lantai; layanan ritel yang berkaitan dengan perabot; layanan ritel yang
berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk hewan; layanan ritel
yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk manusia; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan hortikultura; layanan
ritel yang berkaitan dengan peralatan konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan makan; layanan ritel yang
berkaitan dengan peralatan mandi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan masak; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan medis; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan memasak makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan menyelam; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan
pasokan air; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pemanas; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan
pembekuan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pendingin; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan
penyamakan matahari; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan persiapan makanan; layanan ritel yang berkaitan
dengan peralatan pertanian; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; layanan ritel yang berkaitan
dengan peralatan terapi fisik; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan veteriner; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat keras komputer;
layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat keras logam; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer;
layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat navigasi; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat perlindungan
pendengaran; layanan ritel yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel yang berkaitan dengan permen; layanan ritel yang
berkaitan dengan persediaan alat tulis; layanan ritel yang berkaitan dengan persediaan pendidikan; layanan ritel yang
berkaitan dengan persiapan diet; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan dokter hewan; layanan ritel yang berkaitan
dengan persiapan hewan dan artikel; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan pembersihan; layanan ritel yang berkaitan
dengan persiapan perawatan hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman; layanan ritel
yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan
wewangian; layanan ritel yang berkaitan dengan pisau dapur; layanan ritel yang berkaitan dengan produk kertas sekali pakai;
layanan ritel yang berkaitan dengan produk susu; layanan ritel yang berkaitan dengan produk toko makanan; layanan ritel
yang berkaitan dengan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan ritel yang berkaitan dengan sampah untuk hewan;
layanan ritel yang berkaitan dengan senjata; layanan ritel yang berkaitan dengan smartphone; layanan ritel yang berkaitan
dengan sorbets; layanan ritel yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; layanan ritel yang berkaitan dengan
suplemen makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan tas; layanan ritel yang berkaitan dengan teh; layanan ritel yang
berkaitan dengan tembakau; layanan ritel yang berkaitan dengan tempat tidur untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan
dengan tutup kepala; layanan ritel yang berkaitan dengan utas; layanan ritel yang berkaitan dengan yogurt beku; layanan ritel
yang disediakan oleh musik dan toko kaset; layanan ritel yang disediakan oleh suku cadang mobil dan toko aksesoris; layanan
ritel yang disediakan oleh toko obat; layanan ritel yang disediakan oleh toko rumput, taman dan pembibitan; layanan ritel yang
disediakan oleh toserba online; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan
dan minuman; layanan rujukan dan penempatan pribadi; layanan sambutan telepon untuk pihak ketiga; layanan saran
dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35; layanan strategi komunikasi hubungan masyarakat; layanan strategi
komunikasi periklanan; layanan strategi merek; layanan tampilan merchandising bisnis; layanan tata letak untuk tujuan
periklanan; layanan telemarketing; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen bisnis; layanan
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think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen proyek; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi
di bidang manajemen strategis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen
bisnis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen proyek; layanan toko buku ritel
online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen strategis; layanan toko grosir dan eceran secara online yang
menampilkan jam dinding, jam tangan dan kacamata (kacamata untuk melindungi mata atau memperbaiki daya penglihatan
dan kacamata goggles); layanan toko grosir dan toko ritel yang menampilkan pakaian, alas kaki; layanan toko grosir dengan
produk utamanya daging; layanan toko grosir menampilkan alas kaki; layanan toko grosir menampilkan alat bantu seks;
layanan toko grosir menampilkan alat higienis untuk manusia; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan untuk hewan;
layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko grosir menampilkan alat makan; layanan toko
grosir menampilkan alat musik; layanan toko grosir menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi;
layanan toko grosir menampilkan aparatur veteriner; layanan toko grosir menampilkan artikel menjahit; layanan toko grosir
menampilkan artikel pembersih; layanan toko grosir menampilkan bahan bakar; layanan toko grosir menampilkan bahan
makanan; layanan toko grosir menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir menampilkan barang cetakan; layanan toko
grosir menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko grosir menampilkan bir; layanan toko grosir menampilkan
cokelat; layanan toko grosir menampilkan dekorasi meriah; layanan toko grosir menampilkan es krim; layanan toko grosir
menampilkan furnitur; layanan toko grosir menampilkan gula-gula; layanan toko grosir menampilkan instalasi sanitasi; layanan
toko grosir menampilkan instrumen hewan; layanan toko grosir menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir
menampilkan jam tangan pintar; layanan toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan kakao; layanan toko
grosir menampilkan kendaraan; layanan toko grosir menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir
menampilkan konten yang direkam; layanan toko grosir menampilkan kopi; layanan toko grosir menampilkan mainan; layanan
toko grosir menampilkan makanan laut; layanan toko grosir menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir menampilkan
pakaian; layanan toko grosir menampilkan payung; layanan toko grosir menampilkan pelana; layanan toko grosir menampilkan
pelumas; layanan toko grosir menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir menampilkan penutup dinding; layanan toko
grosir menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir menampilkan perabotan; layanan toko grosir menampilkan peralatan
audiovisual; layanan toko grosir menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir menampilkan peralatan hortikultura;
layanan toko grosir menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir menampilkan peralatan makan; layanan toko grosir
menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir menampilkan peralatan medis; layanan toko grosir menampilkan peralatan
memasak makanan; layanan toko grosir menampilkan peralatan menyelam; layanan toko grosir menampilkan peralatan
olahraga; layanan toko grosir menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko grosir menampilkan peralatan pemanas;
layanan toko grosir menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko grosir menampilkan peralatan pendingin; layanan toko
grosir menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir menampilkan peralatan pertanian; layanan toko
grosir menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko grosir
menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir menampilkan perangkat keras
komputer; layanan toko grosir menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir menampilkan perangkat perlindungan
pendengaran; layanan toko grosir menampilkan perhiasan; layanan toko grosir menampilkan perlengkapan pendidikan;
layanan toko grosir menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko grosir menampilkan persiapan dan artikel kedokteran
hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan diet; layanan toko grosir menampilkan persiapan dokter hewan; layanan
toko grosir menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko
grosir menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko grosir menampilkan persiapan wewangian; layanan
toko grosir menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir
menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko
grosir menampilkan sediaan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko grosir menampilkan senjata; layanan toko
grosir menampilkan sorbets; layanan toko grosir menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir menampilkan tas;
layanan toko grosir menampilkan teh; layanan toko grosir menampilkan tembakau; layanan toko grosir menampilkan tempat
tidur untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan tutup kepala; layanan toko grosir menampilkan utas; layanan toko grosir
menampilkan yogurt beku; layanan toko grosir online dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir online yang
menampilkan alas kaki; layanan toko grosir online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir online yang
menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia;
layanan toko grosir online yang menampilkan alat musik; layanan toko grosir online yang menampilkan alat yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir online
yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel menjahit; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan
bahan bakar; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko
grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko grosir online yang menampilkan
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir
online yang menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir
online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan
toko grosir online yang menampilkan bir; layanan toko grosir online yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko grosir
online yang menampilkan es krim; layanan toko grosir online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko
grosir online yang menampilkan furnitur; layanan toko grosir online yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir
online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko
grosir online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko grosir online yang menampilkan kain; layanan toko grosir
online yang menampilkan kakao; layanan toko grosir online yang menampilkan karya seni; layanan toko grosir online yang
menampilkan kendaraan; layanan toko grosir online yang menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir
online yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko grosir online yang menampilkan kopi; layanan toko grosir online
yang menampilkan mainan; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan laut; layanan toko grosir online yang
menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir online yang menampilkan manisan; layanan toko grosir online yang
menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan
toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko grosir online yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir
online yang menampilkan payung; layanan toko grosir online yang menampilkan pelumas; layanan toko grosir online yang
menampilkan pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir online yang
menampilkan penutup dinding; layanan toko grosir online yang menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir online yang
menampilkan perabotan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir online yang
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menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis bagi manusia; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
hortikultura; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan makan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan medis; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pasokan air;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
pembekuan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan selam; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan teknologi
informasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko grosir online yang
menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko
grosir online yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat perlindungan
pendengaran; layanan toko grosir online yang menampilkan perhiasan; layanan toko grosir online yang menampilkan
perlengkapan mandi; layanan toko grosir online yang menampilkan perlengkapan pendidikan; layanan toko grosir online yang
menampilkan permainan; layanan toko grosir online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan diet; layanan
toko grosir online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan
pembersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan pewangi; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan
toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko grosir online yang
menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko grosir online yang
menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir online yang menampilkan produk susu; layanan toko grosir online
yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang menampilkan sadel; layanan toko
grosir online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan senjata; layanan toko
grosir online yang menampilkan smartphone; layanan toko grosir online yang menampilkan sorbets; layanan toko grosir online
yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan tas; layanan toko grosir online yang
menampilkan teh; layanan toko grosir online yang menampilkan tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan
tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko grosir online yang
menampilkan yogurt beku; layanan toko grosir yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir yang
menampilkan artikel olahraga; layanan toko grosir yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko
grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia
untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian;
layanan toko grosir yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir yang menampilkan benang; layanan toko grosir yang
menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir yang menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir
yang menampilkan karya seni; layanan toko grosir yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir
yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko grosir yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir yang
menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko grosir yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan
toko grosir yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko grosir yang menampilkan perangkat navigasi; layanan
toko grosir yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko grosir yang menampilkan permainan; layanan toko grosir
yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko grosir yang menampilkan produk susu; layanan toko grosir yang
menampilkan smartphone; layanan toko online yang menampilkan jasa Pengaturan dan perjalanan wisata diving dan
snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel online yang produk utamanya daging; layanan toko ritel dan layanan
toko ritel online; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel di bidang buku, majalah, majalah, buletin, jurnal dan
publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian umum, disediakan melalui Internet dan komputer lainnya, jaringan
elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program televisi, acara olahraga, karya
musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, serta jaringan
elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel menampilkan alas kaki; layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk
pria dan wanita; layanan toko ritel menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel menampilkan alat kecantikan untuk
manusia; layanan toko ritel menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel
menampilkan alat-alat kecantikan untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan alat-alat kesehatan untuk manusia; layanan
toko ritel menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel menampilkan artikel menjahit; layanan toko ritel menampilkan artikel
pembersih; layanan toko ritel menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko ritel menampilkan bagasi;
layanan toko ritel menampilkan bahan bakar; layanan toko ritel menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan;
layanan toko ritel menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel
menampilkan barang-barang panggang; layanan toko ritel menampilkan benang; layanan toko ritel menampilkan bir; layanan
toko ritel menampilkan cokelat; layanan toko ritel menampilkan es krim; layanan toko ritel menampilkan furnitur; layanan toko
ritel menampilkan gula-gula; layanan toko ritel menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko ritel menampilkan instrumen
horologis; layanan toko ritel menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel menampilkan jam tangan pintar; layanan toko
ritel menampilkan kacamata; layanan toko ritel menampilkan kain; layanan toko ritel menampilkan kakao; layanan toko ritel
menampilkan karya seni; layanan toko ritel menampilkan kendaraan; layanan toko ritel menampilkan komputer yang dapat
dikenakan; layanan toko ritel menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel menampilkan mainan; layanan toko ritel
menampilkan makanan laut; layanan toko ritel menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel menampilkan minuman
beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel menampilkan payung; layanan toko ritel
menampilkan pelana; layanan toko ritel menampilkan pelumas; layanan toko ritel menampilkan pemanas; layanan toko ritel
menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel menampilkan penutup dinding; layanan toko ritel menampilkan penutup lantai;
layanan toko ritel menampilkan perabotan; layanan toko ritel menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko ritel
menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko ritel menampilkan
peralatan konstruksi; layanan toko ritel menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel menampilkan peralatan masak;
layanan toko ritel menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko
ritel menampilkan peralatan menyelam; layanan toko ritel menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel menampilkan
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peralatan pasokan air; layanan toko ritel menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel menampilkan peralatan
pembekuan; layanan toko ritel menampilkan peralatan pendingin; layanan toko ritel menampilkan peralatan penyamakan
matahari; layanan toko ritel menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel menampilkan peralatan pertanian;
layanan toko ritel menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko
ritel menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel menampilkan peralatan veteriner; layanan toko ritel menampilkan
peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel menampilkan perangkat keras logam; layanan
toko ritel menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat perlindungan pendengaran;
layanan toko ritel menampilkan perhiasan; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel
menampilkan perlengkapan pendidikan; layanan toko ritel menampilkan permainan; layanan toko ritel menampilkan
persediaan alat tulis; layanan toko ritel menampilkan persiapan diet; layanan toko ritel menampilkan persiapan dokter hewan;
layanan toko ritel menampilkan persiapan hewan dan artikel; layanan toko ritel menampilkan persiapan pembersihan; layanan
toko ritel menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel menampilkan persiapan untuk membuat minuman;
layanan toko ritel menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel menampilkan pisau dapur;
layanan toko ritel menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko
ritel menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko
ritel menampilkan sandal; layanan toko ritel menampilkan senjata; layanan toko ritel menampilkan sorbets; layanan toko ritel
menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel menampilkan tas; layanan toko ritel menampilkan tembakau; layanan
toko ritel menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel menampilkan
utas; layanan toko ritel menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel on-line menampilkan persiapan untuk membuat minuman;
layanan toko ritel on-line menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel on-line yang menampilkan alat yang dioperasikan dengan
tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan artikel menjahit; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan bagasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan bir; layanan toko ritel on-line yang menampilkan dekorasi
meriah; layanan toko ritel on-line yang menampilkan es krim; layanan toko ritel on-line yang menampilkan furnitur; layanan
toko ritel on-line yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan karya seni; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan makanan laut; layanan toko ritel on-line yang menampilkan makanan penutup; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan manisan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan payung; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
pencahayaan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan penutup dinding; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
penutup lantai; layanan toko ritel on-line yang menampilkan perabotan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan
earthmoving; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan peralatan higienis untuk manusia; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan
toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pemanas;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan
persiapan makanan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
persediaan pendidikan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan diet; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan persiapan pewangi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan
aksesoris; layanan toko ritel online dengan produk utama kendaraan; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan
CCTV; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online dengan produk
utamanya daging; layanan toko ritel online terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan alas kaki; layanan
toko ritel online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan;
layanan toko ritel online yang menampilkan alat musik; layanan toko ritel online yang menampilkan aparatur veteriner; layanan
toko ritel online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan
toko ritel online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel olahraga;
layanan toko ritel online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko ritel online yang
menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk
digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian;
layanan toko ritel online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan seni; layanan
toko ritel online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel online yang menampilkan barang-barang yang
dipanggang; layanan toko ritel online yang menampilkan benang; layanan toko ritel online yang menampilkan file musik yang
dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan
pertunjukkan televisi; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko ritel online yang
menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko ritel online yang
menampilkan jam tangan pintar; layanan toko ritel online yang menampilkan kain; layanan toko ritel online yang menampilkan
kakao; layanan toko ritel online yang menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel online yang
menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel online yang menampilkan mainan; layanan toko ritel online yang
menampilkan makanan ternak; layanan toko ritel online yang menampilkan mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio,
amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk audio dan video, headphone, earphone, headset, sistem hiburan
rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan aksesorisnya; layanan toko ritel online yang menampilkan
minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko ritel online
yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang
menampilkan nada dering yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan pelana; layanan toko ritel online
yang menampilkan pelumas; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel online
yang menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel online
yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan
toko ritel online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan penyamakan
matahari; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan
peralatan selam; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko ritel
online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat lunak komputer;
layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat
perlindungan pendengaran; layanan toko ritel online yang menampilkan perhiasan; layanan toko ritel online yang
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menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel online yang menampilkan permainan; layanan toko ritel online yang
menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan dokter hewan;
layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan pisau dapur;
layanan toko ritel online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kertas
sekali pakai; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko ritel online yang
menampilkan produk susu; layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko
ritel online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan senjata; layanan toko ritel
online yang menampilkan smartphone; layanan toko ritel online yang menampilkan sorbets; layanan toko ritel online yang
menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan
teh; layanan toko ritel online yang menampilkan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan tempat tidur untuk
hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel online yang menampilkan utas; layanan
toko ritel online yang menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel untuk mainan (alat permainan); layanan toko ritel untuk
makanan dan minuman; layanan toko ritel untuk nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet; layanan toko ritel
untuk sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; layanan toko ritel untuk tisu pembersih pra-dibasahi; layanan toko ritel yang
menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko ritel yang
menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel yang menampilkan bahan kimia untuk
digunakan dalam pertanian; layanan toko ritel yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel yang menampilkan batu bara;
layanan toko ritel yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel yang menampilkan komputer, produk
elektronik dan hiburan, peralatan telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik konsumen
lainnya, perangkat lunak komputer, dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual, disediakan
melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan toko ritel yang
menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko ritel yang menampilkan pakan ternak; layanan toko ritel yang menampilkan
peralatan higienis untuk hewan; layanan toko ritel yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko ritel yang menampilkan
produk susu; layanan toko ritel yang menampilkan smartphone; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan
jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan transkripsi medis [fungsi kantor];
layanan transkripsi panggilan konferensi; layanan untuk analisa data besar (big data); layanan untuk menjual alas dudukan
kloset dari tekstil; layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian hotel; layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian restoran; layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba yang menyediakan bantuan bisnis; layanan waralaba,
termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan
waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan
waralaba, yaitu bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan wawancara untuk
perekrutan personil; layanan yang terdiri dari pendaftaran, transkripsi, komposisi, kompilasi atau sistematisasi komunikasi
tertulis dan pendaftaran; layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian administrasi
waralaba; layanan-layanan perekrutan tenaga kerja, layanan-layanan relokasi; management kantor; manajemen Sumber Daya
Manusia; manajemen administrasi klinik perawatan kesehatan; manajemen administrasi outsourcing untuk perusahaan;
manajemen administrasi rumah sakit; manajemen basis data; manajemen basis data terkomputerisasi; manajemen biaya;
manajemen biaya medis; manajemen biaya perawatan kesehatan; manajemen bisnis; manajemen bisnis acara hiburan dan
presentasi; manajemen bisnis agen dan broker asuransi berdasarkan outsourcing; manajemen bisnis agensi sastra;
manajemen bisnis apartemen; manajemen bisnis atlet profesional; manajemen bisnis bandara; manajemen bisnis bangunan
perumahan dan jasa apartemen; manajemen bisnis dan layanan konsultasi; manajemen bisnis dan mengelola studio audio
atau video; manajemen bisnis dan pemasaran merek untuk bisnis dan individu; manajemen bisnis di bidang jasa transportasi
dan pengiriman; manajemen bisnis di bidang pembuatan kapal atas nama orang lain; manajemen bisnis di bidang
pengangkutan kapal atas nama orang lain; manajemen bisnis diskotik; manajemen bisnis eceran on-line yang
terkomputerisasi; manajemen bisnis fasilitas parkir mobil; manajemen bisnis gerai ritel; manajemen bisnis hotel; manajemen
bisnis hotel resor; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; manajemen bisnis kamp musim panas; manajemen bisnis
komersial; manajemen bisnis musisi; manajemen bisnis orang-orang olahraga; manajemen bisnis outlet grosir; manajemen
bisnis outlet grosir dan eceran; manajemen bisnis para pelaku; manajemen bisnis pemain musik; manajemen bisnis
penghibur; manajemen bisnis penulis dan penulis; manajemen bisnis perusahaan; manajemen bisnis perusahaan dalam
industri pengangkutan kapal; manajemen bisnis perusahaan penerbangan; manajemen bisnis praktik kedokteran hewan;
manajemen bisnis program penggantian untuk orang lain; manajemen bisnis pusat konferensi; manajemen bisnis restoran;
manajemen bisnis restoran untuk orang lain; manajemen bisnis rumah sakit; manajemen bisnis sementara; manajemen bisnis
seniman; manajemen bisnis seniman pertunjukan; manajemen bisnis seniman pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi;
manajemen bisnis studio film; manajemen bisnis teater; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; manajemen bisnis
untuk penyedia layanan freelance; manajemen bisnis untuk toko, tempat hiburan, hotel, pertunjukan artis, tokoh olah raga,
outlet ritel, klub olah raga, fasilitas olah raga, tempat olah raga, masyarakat olah raga, kompleks kolam renang, outlet grosir
dan ritel; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; manajemen bisnis, administrasi dan layanan informasi;
manajemen catatan bisnis; manajemen catatan keuangan; manajemen dan administrasi bisnis; manajemen dan administrasi
bisnis dan fungsi kantor kesemuanya berhubungan dengan permainan golf; manajemen dan administrasi proyek bisnis;
manajemen dan kompilasi database terkomputerisasi; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen file bisnis;
manajemen file bisnis terkomputerisasi; manajemen file pajak; manajemen file pusat; manajemen file pusat terkomputerisasi;
manajemen file terkomputerisasi; manajemen hotel untuk orang lain; manajemen informasi bisnis; manajemen informasi
bisnis, yaitu, pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan pemasaran; manajemen
informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik mengenai informasi usaha; manajemen kantor yang terkomputerisasi;
manajemen komersial; manajemen layanan pelanggan; manajemen logistik pengiriman barang; manajemen merek;
manajemen model bisnis; manajemen penjualan; manajemen penjualan real estat; manajemen persediaan; manajemen
persediaan terkomputerisasi; manajemen personalia; manajemen proses bisnis dan konsultasi yang berkaitan dengannya;
manajemen proyek bisnis; manajemen proyek bisnis untuk orang lain; manajemen pusat panggilan telepon untuk orang lain;
manajemen register terkomputerisasi; manajemen risiko bisnis; manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk
para anggotanya; manajemen stok terkomputerisasi; manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan pemula;
manajemen usaha yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang
menjual makanan ringan; manajemen usaha, yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer
global; melacak dan memantau fluktuasi harga bensin untuk orang lain untuk keperluan audit akun; melacak dan memantau
konsumsi energi untuk orang lain untuk keperluan audit akun; melakukan lelang; melakukan lelang virtual interaktif; melakukan
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pameran dagang; melakukan pameran dagang di bidang mobil; melakukan penelitian dan studi pasar; melakukan penelitian
dan studi pemasaran; melakukan penelitian dan survei bisnis; melakukan penilaian bisnis; melakukan program penghargaan
insentif karyawan; melakukan studi di bidang hubungan masyarakat; melakukan studi kelayakan bisnis; melakukan studi
kelayakan ekonomi; melakukan studi kelayakan komersial; melakukan studi pasar; melakukan studi pasar dan analisis pasar;
melakukan studi pasar yang melibatkan jajak pendapat; melakukan studi pemasaran; melakukan studi pemasaran dan analisis
pasar; melakukan survei bisnis; melakukan survei online; melakukan survei pasar; melakukan survei riset bisnis dan pasar;
melakukan survei riset manajemen bisnis online; melakukan survei riset pasar; melakukan, mengatur dan mengatur pameran
dagang dan pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; melelang dan membalikkan layanan lelang; memantau
laporan kredit konsumen dan memberikan peringatan tentang segala perubahan di dalamnya untuk tujuan bisnis;
memasarkan barang dan jasa orang lain; memasarkan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon; membantu
dalam eksploitasi atau pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu
penyediaan layanan konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan mewah untuk memungkinkan mereka
mendistribusikan kelebihan stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim sebelumnya; membantu dalam pengelolaan
urusan bisnis atau fungsi komersial dari perusahaan industri atau komersial; membantu orang lain dalam menyiapkan dan
mengajukan aplikasi untuk mendapatkan izin usaha; membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang
dan konsultasi pemasaran; memberikan bantuan administrasi ke apotek untuk mengelola inventaris obat; memberikan
bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian peralatan pemrosesan data yaitu, komputer, mesin tik, mesin teleks
dan mesin kantor sejenis lainnya; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; memberikan bantuan dalam
pengelolaan kegiatan bisnis; memberikan bantuan dalam pengelolaan perusahaan industri atau komersial; memberikan
bantuan di bidang komersialisasi produk; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk dalam kerangka kontrak
waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam
kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka
kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen dan perencanaan bisnis; memberikan bantuan di bidang
organisasi bisnis; memberikan bantuan di bidang promosi bisnis; memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian restoran; memberikan informasi bisnis dalam kesempatan kerja kepada orang yang membutuhkan [layanan
amal]; memberikan informasi bisnis dan pemasaran; memberikan informasi bisnis di bidang media sosial; memberikan
informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; memberikan informasi bisnis di bidang teknologi
blockchain dan mata uang virtual; memberikan informasi bisnis gigi melalui situs web; memberikan informasi bisnis melalui
Internet; memberikan informasi bisnis melalui jaringan komputer global; memberikan informasi bisnis melalui situs web;
memberikan informasi bisnis untuk organisasi amal; memberikan informasi bisnis untuk organisasi kemanusiaan; memberikan
informasi dan saran kepada konsumen mengenai pemilihan produk dan barang yang akan dibeli; memberikan informasi di
bidang manajemen waktu; memberikan informasi di bidang pemasaran; memberikan informasi di bidang solusi bisnis
berkelanjutan global; memberikan informasi direktori bisnis melalui jaringan komputer global; memberikan informasi direktori
telepon melalui jaringan komunikasi global; memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan informasi ketenagakerjaan; memberikan informasi
ketenagakerjaan kepada orang yang membutuhkan [layanan amal]; memberikan informasi ketenagakerjaan melalui jaringan
komputer global; memberikan informasi komersial kepada konsumen; memberikan informasi komersial melalui jaringan
komputer global; memberikan informasi komersial yang berkaitan dengan perusahaan; memberikan informasi komersial yang
berkaitan dengan perusahaan di bidang manajemen perjalanan dan industri perjalanan; memberikan informasi konsumen
yang berkaitan dengan barang dan jasa; memberikan informasi melalui Internet yang berkaitan dengan penjualan mobil;
memberikan informasi mengenai penjualan komersial; memberikan informasi mengenai penjualan komersial dari perangkat
lunak komputer; memberikan informasi pemasaran bisnis; memberikan informasi pemasaran melalui situs web; memberikan
informasi pengembangan bisnis dan saran kepada para profesional keuangan; memberikan informasi perbandingan tarif hotel;
memberikan informasi perekrutan melalui jaringan komputer global; memberikan informasi produk konsumen; memberikan
informasi produk konsumen melalui Internet; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik;
memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan laptop; memberikan informasi produk konsumen yang
berkaitan dengan perangkat lunak; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan produk makanan atau
minuman; memberikan informasi statistik untuk tujuan bisnis atau komersial; memberikan informasi tentang analisis atau hasil
untuk kecenderungan menonton program televisi; memberikan informasi tentang mempromosikan dan menerbitkan prangko
perdagangan; memberikan informasi tentang penerbitan kupon distribusi; memberikan informasi tentang penggunaan kartu
hadiah; memberikan informasi tentang produk melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan penjualan;
memberikan informasi terkait dengan perekrutan personel; memberikan informasi terkait layanan relokasi karyawan;
memberikan informasi terkait perekrutan tenaga kerja; memberikan informasi terkait persiapan pajak; memberikan informasi
terkait persiapan pajak dan layanan pengarsipan pajak; memberikan informasi untuk layanan iklan dan publisitas; memberikan
kartu diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi;
memberikan kode diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan periklanan; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan untuk
tujuan promosi; memberikan konsultasi pemasaran di bidang media sosial; memberikan kupon loyalitas pelanggan untuk
tujuan iklan; memberikan pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang
penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk
menunjukkan keunggulan di bidang pertanian; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan poin
loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memberikan saran bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency;
memberikan saran dan informasi bisnis dan komersial; memberikan saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain
dan manajemen aset cryptocurrency; memberikan saran dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis komersial;
memberikan saran di bidang efisiensi bisnis; memberikan saran di bidang manajemen bisnis dan pemasaran; memberikan
saran produk konsumen; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan saran produk
konsumen yang berkaitan dengan laptop; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan perangkat lunak;
memberikan saran yang berkaitan dengan metode dan teknik penjualan; memberikan saran yang berkaitan dengan organisasi
dan manajemen bisnis; memberikan saran yang berkaitan dengan pemasaran produk kimia; memelihara catatan dan file
medis pasien; memelihara catatan dan file riwayat medis pribadi; memelihara daftar breed ternak; memelihara daftar
memorabilia olahraga dan karya seni; memelihara daftar penilai kejuruan profesional; memelihara daftar ras anjing;
memelihara file dan catatan mengenai kondisi medis individu; memelihara pendaftar teknisi kedirgantaraan bersertifikat;
memelihara registrasi profesional teknis medis bersertifikat; memelihara registri informasi; memfasilitasi pertukaran dan
penjualan dari jasa dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi; memfasilitasi pertukaran dan
penjualan layanan dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi; memperbarui dan memelihara
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informasi dalam pendaftar; memperbarui materi iklan; mempromosikan barang dan jasa dengan cara mengoperasikan pusat
perbelanjaan komprehensif secara online; mempromosikan barang dan jasa gigi orang lain; mempromosikan barang dan jasa
orang lain; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara menyalurkan iklan video di internet; mempromosikan
barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan membagikan
kupon, kartu perdagangan dan kartu keanggotaan; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mendistribusikan
materi iklan melalui berbagai metode; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk
mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kegiatan olahraga; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kompetisi olahraga; mempromosikan barang dan jasa
orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan program penghargaan;
mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan menyiapkan dan menempatkan iklan di majalah elektronik;
mempromosikan barang dan jasa orang lain di Internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui Internet dan
jaringan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui administrasi skema insentif penjualan dan promosi
yang melibatkan perangko perdagangan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui iklan di situs web Internet;
mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui infomersial; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan
komputer dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan komputer global; mempromosikan
barang dan jasa orang lain melalui program kartu diskon; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui program
pelanggan pilihan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui skema kartu loyalitas imbalan; mempromosikan barang
dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain, dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan
melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya;
mempromosikan dan melakukan pameran dagang; mempromosikan desain orang lain dengan menyediakan portofolio online
melalui situs web; mempromosikan karya seni orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web;
mempromosikan kepentingan bisnis para profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan
kepentingan bisnis pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis akuntan profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis analis keuangan yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis dari serikat kredit yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis investor yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
para profesional dalam pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri farmasi yang disediakan oleh asosiasi untuk
para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri gula dan kue yang
disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari
industri kapal pesiar yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
para profesional dari industri kimia yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
komersial dan bisnis para profesional dari industri perawatan kesehatan yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri rekaman musik yang disediakan
oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional yang berkaitan
dengan manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
komersial dan bisnis perencana acara khusus yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan
kepentingan komersial dan bisnis seniman pertunjukan yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman visual yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis tim sepak bola yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya; mempromosikan
kepentingan komersial profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
seniman yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang
yang peduli dengan bidang manajemen bisnis; mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan
bidang manajemen proyek; mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen
strategis; mempromosikan kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai masalah yang melibatkan akses ke
internet untuk populasi global; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen bisnis; mempromosikan kesadaran
publik di bidang manajemen proyek; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen strategis; mempromosikan
musik orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web; mempromosikan penjualan barang dan jasa
orang lain dengan memberikan dan menebus poin pembelian dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit;
mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui acara promosi; mempromosikan penjualan barang dan jasa
orang lain melalui bahan cetak; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui kontes dan program pemberian
insentif; mempromosikan penjualan barang-barang mode melalui artikel promosi di majalah; mempromosikan penjualan tiket
dan hak istimewa VIP untuk paket hiburan langsung; mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca
lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain; mempromosikan serangkaian film untuk orang lain;
mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya.;
memproses dokumen registrasi garansi untuk orang lain; memproses, dan mengoperasikan informasi dalam pendaftar;
memulai panggilan telepon untuk orang lain; memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen bisnis;
memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen proyek; memverifikasi dan memantau kredensial
individu di bidang manajemen strategis; menangani amplop; mencocokkan sukarelawan terampil dengan organisasi nirlaba;
menempatkan iklan untuk orang lain; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan
distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; mengatur dan melakukan acara pemasaran;
mengatur dan melakukan acara penjualan untuk orang lain dari ternak dan ternak terdaftar dan komersial; mengatur dan
melakukan acara penjualan untuk ternak; mengatur dan melakukan acara periklanan; mengatur dan melakukan acara
promosi; mengatur dan melakukan acara promosi dan pemasaran; mengatur dan melakukan lelang; mengatur dan melakukan
lelang Internet; mengatur dan melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui komputer dan jaringan telekomunikasi;
mengatur dan melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui telepon seluler; mengatur dan melakukan lelang real estat;
mengatur dan melakukan lelang telepon dan televisi; mengatur dan melakukan lelang televisi; mengatur dan melakukan
pameran dagang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan
melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dan pertunjukan komersial;
mengatur dan melakukan pameran komersial; mengatur dan melakukan pameran pameran dagang; mengatur dan melakukan
pasar loak; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan komersial dalam hiburan
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interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan permainan video; mengatur
dan menyelenggarakan acara-acara khusus keperluan bisnis; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk
tujuan komersial, promosi atau periklanan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen bisnis;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen proyek; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi bisnis di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan pameran dan pameran untuk keperluan
bisnis dan periklanan pariwisata; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur
dan menyimpulkan transaksi komersial untuk orang lain; mengatur iklan di bioskop; mengatur kontrak iklan dan promosi untuk
pihak ketiga; mengatur kontrak iklan untuk orang lain; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan
barang; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa; mengatur kontrak, untuk orang
lain, untuk penyediaan layanan; mengatur langganan ke buku komik untuk orang lain; mengatur langganan ke buku untuk
orang lain; mengatur langganan ke buku, surat kabar atau komik; mengatur langganan ke buku, ulasan, surat kabar atau buku
komik untuk orang lain; mengatur langganan ke jurnal elektronik untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan Internet
untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telekomunikasi untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan
telematika, telepon atau komputer untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telepon untuk orang lain; mengatur
langganan ke media informasi untuk orang lain; mengatur langganan ke paket informasi untuk orang lain; mengatur langganan
ke paket media untuk orang lain; mengatur langganan ke publikasi online untuk orang lain; mengatur langganan ke saluran
televisi untuk orang lain; mengatur langganan koran, majalah dan buku untuk orang lain dan menyediakan informasi yang
berhubungan dengannya; mengatur langganan publikasi online untuk orang lain, untuk jurnal elektronik, untuk media
informasi, untuk paket media, untuk jasa telekomunikasi untuk orang lain; mengatur langganan publikasi untuk orang lain;
mengatur langganan surat kabar, majalah dan buku untuk pihak lain dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
mengatur langganan untuk publikasi orang lain; mengatur langganan untuk ulasan untuk orang lain; mengatur pameran bisnis;
mengatur pameran dagang; mengatur pameran untuk tujuan komersial; mengatur pelelangan; mengatur pembelian kolektif;
mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam energi yang dapat diperbarui (termasuk
fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengatur perkenalan bisnis; mengatur transaksi komersial, untuk orang lain, melalui toko
online; mengatur transaksi perdagangan dan kontrak komersial; mengatur transaksi perdagangan online; mengatur,
mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan acara-acara untuk tujuan bisnis;
mengaudit tingkat utilitas untuk orang lain; mengembangkan dan mengoordinasikan proyek sukarela untuk organisasi amal;
mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; mengetik; mengetik informasi ke komputer; mengetik singkat;
mengevaluasi dampak iklan pada audiens; mengiklankan barang dan jasa dari vendor online melalui panduan online yang
dapat dicari; mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa perawatan gigi; mengoperasikan
platform belanja komparatif online untuk vendor barang dan jasa gigi; mengorganisasikan pameran dan pengujian barangbarang olahraga untuk keperluan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan bursa kerja; mengorganisir dan
melakukan lelang amal untuk tujuan penggalangan dana amal; mengorganisir dan melakukan pameran dagang dan pameran
untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan program sukarela untuk organisasi amal; mengorganisir dan
melakukan proyek layanan masyarakat untuk organisasi amal; menjawab telepon untuk pelanggan yang tidak tersedia;
menulis curriculum vitae untuk orang lain; menulis resume untuk orang lain; menyalin dokumen; menyediakan administrasi
bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo untuk orang
tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas penitipan anak; menyediakan administrasi
bisnis dan manajemen fasilitas penitipan anak untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu;
menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas penitipan anak untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan
administrasi bisnis dan manajemen fasilitas perumahan; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen panti jompo;
menyediakan administrasi bisnis dan manajemen panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi
bisnis dan pengelolaan fasilitas perumahan untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu;
menyediakan administrasi bisnis dan pengelolaan fasilitas perumahan untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan
bantuan pemasaran terkait dengan waralaba; menyediakan dan menyewakan ruang iklan dan memberikan informasi yang
berkaitan dengannya; menyediakan dan menyewakan ruang iklan di internet; menyediakan database komputer online dan
database online yang dapat dicari di bidang iklan baris; menyediakan direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar,
bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan sosial lainnya; menyediakan direktori informasi komersial
on-line di Internet; menyediakan dokumentasi transportasi untuk orang lain [layanan administrasi]; menyediakan dukungan
memulai manajemen bisnis untuk bisnis lain; menyediakan fasilitas online untuk live streaming video dari acara-acara promosi;
menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli; menyediakan fasilitas online yang menampilkan
komentar pengguna mengenai organisasi bisnis, penyedia layanan, dan sumber daya lainnya; menyediakan informasi bisnis
kepada pengusaha-pengusaha melalui jaringan-jaringan komunikasi-komunikasi elektronik dan seluler; menyediakan
informasi direktori komersial melalui Internet; menyediakan informasi gigi di bidang e-commerce; menyediakan informasi
online dan konten multi-media dalam presentas-presentasii kepada para pengusaha, semua yang bergerak di bidang bisnis;
menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet; menyediakan informasi
perbelanjaan; menyediakan informasi tentang agen periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan promosi penjualan;
menyediakan informasi tentang manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang penerbitan, manajemen, kliring kartu
poin untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa; menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin;
menyediakan informasi tentang toko yang dapat menggunakan kupon (termasuk kupon elektronik) untuk anggota terdaftar dari
layanan uang elektronik; menyediakan kupon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; menyediakan layanan administrasi
kursus akademik untuk institusi akademik; menyediakan layanan administrasi kursus akademik yang berkaitan dengan
pendaftaran kursus online; menyediakan layanan berlangganan musik online; menyediakan layanan direktori informasi bisnis,
melalui jaringan komputer global; menyediakan layanan informasi direktori komersial online; menyediakan layanan konsultasi
bisnis di bidang perjalanan bisnis untuk mengembangkan dan mengimplementasikan solusi yang disesuaikan untuk
manajemen perjalanan dan pengeluaran biaya klien, yaitu, sumber pemasok udara (penerbangan) dan hotel strategis
(strategic air and hotel supplier sourcing), pemesanan perjalanan elektronik, manajemen dan penggantian pengeluaran biaya,
manajemen pertemuan/rapat dan layanan konsultasi terkait perjalanan bisnis lainnya; menyediakan layanan konsultasi dan
jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk bisnis industri dan
komersial; menyediakan layanan konsultasi di bidang solusi bisnis berkelanjutan global; menyediakan layanan lelang online;
menyediakan layanan manajemen sumber daya manusia dan perekrutan untuk orang lain; menyediakan layanan penelitian
kuesioner dan informasi tentang hasil penelitian kuesioner; menyediakan manajemen bisnis dan bantuan operasional untuk
bisnis komersial; menyediakan manajemen bisnis untuk organisasi amal; menyediakan manajemen bisnis untuk organisasi
kemanusiaan; menyediakan panduan iklan online yang dapat dicari; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual
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barang dan/atau jasa; menyediakan peringkat pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; menyediakan program
kontes dan penghargaan insentif yang dirancang untuk mengenali, memberi penghargaan dan mendorong individu dan
kelompok yang terlibat dalam pengembangan diri, pemenuhan diri, amal, kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer),
pelayanan masyarakat dan umum dan kegiatan kemanusiaan serta berbagi produk kerja kreatif; menyediakan program
loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; menyediakan
program penghargaan insentif pelanggan; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet; menyediakan ruang pada
perangkat seluler, aplikasi perangkat lunak, dan situs web untuk mengiklankan barang dan jasa; menyediakan situs web
(website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan
pengguna lain; menyediakan staf pendukung kantor sementara; menyelenggarakan pameran dagang virtual secara online;
menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk tujuan komersial
atau iklan; menyelenggarakan pameran teknis; menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau pameran-pameran
untuk tujuan bisnis atau iklan; menyelenggarakan, mengatur dan melakukan lelang; menyiapkan dan menempatkan iklan luar
ruang untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan
iklan untuk orang lain; menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran
(expositions) untuk perusahaan industri dan komersial; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri
dan komersial; menyusun dan memberikan informasi statistik untuk keperluan bisnis atau komersial; menyusun data dalam
database komputer; menyusun indeks informasi menggunakan teknologi blockchain; menyusun indeks informasi untuk tujuan
komersial atau iklan; menyusun laporan akun; merchandising produk; minimarket; model layanan agen perekrutan; nasehat
manajemen; nasihat yang berhubungan dengan manajemen bisnis dan pengoperasian klub kebugaran dan kesehatan;
negosiasi dan kesimpulan transaksi komersial untuk pihak ketiga; negosiasi dan kesimpulan transaksi komersial untuk pihak
ketiga melalui sistem telekomunikasi; negosiasi kontrak bisnis untuk orang lain; negosiasi kontrak dengan pembayar
perawatan kesehatan; negosiasi kontrak iklan; negosiasi kontrak yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang;
negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau pemain musik; online manpower recruitment and
outsourcing; operasional bisnis pusat perbelanjaan dan mal perbelanjaan; optimasi situs web; optimisasi mesin pencari untuk
promosi penjualan; order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer; organisasi acara periklanan;
organisasi bisnis dan / atau jasa konsultasi operasional berdasarkan analisis data; organisasi bisnis dan administrasi armada
transportasi; organisasi bisnis dan konsultasi manajemen di bidang manajemen personalia; organisasi dan manajemen
program insentif; organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan; organisasi dan manajemen program loyalitas
pelanggan khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan
pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik; organisasi dan
manajemen program pembeli yang sering insentif; organisasi dan manajemen skema loyalitas kartu diskon; organisasi dan
melakukan presentasi produk; organisasi lelang Internet; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan komersial atau
iklan; organisasi pameran dagang; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi
pameran dagang untuk tujuan komersial; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan; organisasi pameran dan acara
untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi
pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis atau iklan; organisasi pameran untuk tujuan
komersial atau iklan; organisasi pengundian hadiah untuk tujuan iklan; organisasi peragaan busana untuk tujuan komersial;
organisasi peragaan busana untuk tujuan promosi; organisasi program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi
atau iklan; organisasi skema loyalitas dan insentif; organisasi skema loyalitas pelanggan; organisasi, manajemen dan
administrasi program loyalitas dan skema insentif; organisasi, operasi dan pengawasan skema insentif penjualan dan promosi;
organisasi, operasi dan pengawasan skema loyalitas dan insentif; organisasi, operasi dan pengawasan skema loyalitas
pelanggan; orientasi merek; outlet toko ritel yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet
yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk
kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata
pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat
pendukung; pekerjaan dan layanan informasi ketenagakerjaan; pekerjaan kantor secara umum tentang pengelolaan klaim
uang oleh komputer; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain; pelacakan volume penjualan
untuk orang lain; pelaksana studi pemasaran; pelaksanaan, pengaturan, dan pengelolaan pameran dagang yang terkait
dengan kosmetik; pelelangan; pelelangan kendaraan; pelelangan online; pelelangan properti; pemantauan efektivitas
periklanan; pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan bisnis; pemasaran; pemasaran acara;
pemasaran afiliasi; pemasaran bangunan yang kosong; pemasaran basis data; pemasaran dalam rangka penerbitan
perangkat lunak; pemasaran internet; pemasaran kata-kata melalui mulut; pemasaran kendaraan bermotor dan suku cadang
kendaraan bermotor; pemasaran langsung; pemasaran online; pemasaran produk; pemasaran promosi; pemasaran real estat;
pemasaran rujukan; pemasaran toko; pemasaran yang ditargetkan; pemasaran, riset pasar dan analisis pasar; pemasaran,
studi pasar dan analisis pasar; pembacaan meter air untuk tujuan penagihan; pembacaan meter gas untuk tujuan penagihan;
pembacaan meter listrik untuk tujuan penagihan; pembacaan meter utilitas untuk tujuan penagihan; pembaharuan dan
pemeliharaan data dalam pusat data komputer; pembelian barang dan jasa untuk bisnis lain; pemberian informasi kepada
konsumen di bidang restoran dan makanan, yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan
ulasan restoran; pembuatan dan pembaruan materi iklan; pembukuan; pemeriksaan pajak; pemodelan untuk iklan atau
promosi penjualan; pemrosesan administratif klaim garansi; pemrosesan administratif pesanan pembelian dalam kerangka
layanan yang disediakan oleh perusahaan mail-order; pemrosesan data dan manajemen file; pemrosesan data elektronik;
pemrosesan data otomatis; pemrosesan data terkomputerisasi; pemrosesan pesanan administratif; pemrosesan pesanan
elektronik; penagihan; penahanan biaya; penasihat bisnis dan layanan informasi; penataan etalase toko; penawaran lelang
online untuk orang lain; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain;
pencarian dan pemilihan layanan eksekutif; pencarian data dalam file komputer untuk orang lain; pencarian data dalam
komputer untuk pihak lain; pencarian database melalui komputer; pencarian sponsor; pencarian sponsor untuk kompetisi
berkuda; penciptaan merek; pendaftaran komunikasi tertulis dan data; pendaftaran pengembalian kunci; penelitian bisnis;
penelitian bisnis profesional; penelitian dan analisis di bidang manipulasi pasar; penelitian dan evaluasi bisnis; penelitian dan
survei bisnis; penelitian di bidang manajemen bisnis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang manajemen proyek,
yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang manajemen strategis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian konsumen;
penelitian pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; penelitian periklanan;
penelitian untuk tujuan bisnis; penelusuran dari barang dan jasa dari pihak lain melalui sistem on-line komputer; penempatan
dan rekrutmen personel; penempatan karir; penempatan kerja; penempatan kerja dan personel; penempatan pegawai;
penempatan pegawai sementara; penempatan produk cetakan dalam amplop (surat langsung); penempatan staf; penerbitan
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kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon diskon elektronik) untuk mempromosikan penjualan
atau layanan produk; penerbitan sertifikat hadiah yang memungkinkan untuk ditukar dengan barang atau jasa; penerbitan
stempel perdagangan; penerbitan teks iklan; penerbitan, kliring dan pengelolaan kartu poin; penerbitan, pembayaran dan
pengelolaan kartu poin dengan hak istimewa untuk mempromosikan barang dan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kartu
poin untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon
elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi
terkait dengannya; penerbitan, pengelolaan, kliring poin untuk mempromosikan penjualan produk dan menyediakan jasa;
penerbitan, pengelolaan, kliring poin yang dapat diakumulasikan yang diberikan kepada pengguna sesuai dengan harga
pembelian barang dan jasa yang dapat ditukar dengan barang atau jasa atau ditawarkan untuk diskon dan pemyediaan
informasi terkait dengannya; penerbitan, penukaran, dan pengelolaan kartu hadiah royalti akumulatif; penerbitan, perantara
penerbitan dan kliring stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon
istimewa/ khusus; penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau layanan penyediaan promosi; penetapan biaya siklus hidup; pengadaan jasa untuk keperluan lain
(pemesanan barang dan jasa untuk keperluan bisnis); pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk
bisnis orang lain); pengadaan kontrak untuk orang lain; pengadaan kontrak untuk orang lain yang berkaitan dengan penjualan
barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan
barang dan jasa; pengarsipan dokumen [fungsi kantor]; pengarsipan dokumen atau pita magnetik [fungsi kantor]; pengaturan
acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; pengaturan dan penyelenggaraan
konferensi komersial, perdagangan dan bisnis, pertunjukan, dan pameran; pengaturan pameran dagang kosmetik; pengaturan
pameran dan acara untuk tujuan komersial atau periklanan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan promosi;
pengaturan peragaan busana untuk tujuan promosi; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam
kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka
perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengaturan, pengerjaan, promosi dan pengawasan skema loyalitas
pelanggan; pengaturan, pengoperasian dan pengawasan skema loyalitas, skema insentif, skema insentif promosi dan
penjualan; pengawasan manajemen bisnis; pengawasan persediaan; pengecer toko serba ada; pengeditan teks publikasi;
pengelolaan akun penjualan; pengelolaan bisnis kompleks kolam renang; pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas;
pengelolaan data informasi kesehatan untuk pengguna komputer; pengelolaan file yang terkomputerisasi; pengelolaan file
yang terkomputerisasi oleh output dari data yang disimpan secara elektronik; pengelolaan hubungan pelanggan; pengelolaan
iklan banner berbayar; pengelolaan laporan bisnis; pengelolaan program insentif hotel untuk orang lain; pengelolaan resiko
bisnis; pengembangan bisnis; pengembangan dan implementasi strategi pemasaran untuk orang lain; pengembangan
kampanye komunikasi di bidang hubungan masyarakat; pengembangan kampanye promosi; pengembangan konsep
periklanan dan pemasaran; pengembangan proses untuk analisis dan implementasi rencana strategi dan proyek manajemen;
pengembangan strategi dan konsep pemasaran; pengembangan strategi komunikasi di bidang hubungan masyarakat;
pengiklanan penjualan melalui elektronik; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail
advertising); pengindeksan web untuk tujuan komersial; pengindeksan web untuk tujuan komersial atau iklan; pengindeksan
web untuk tujuan periklanan; pengkajian pemasaran; pengkinian materi periklanan; pengkoordinasian strategi pemasaran
pihak ketiga; pengolah kata; pengolah kata terkomputerisasi; pengolahan data; pengoperasian usaha situs komunitas di
Internet; pengoptimalan lalu lintas situs web; pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran dagang untuk
tujuan komersial dan periklanan; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan; pengujian
kepribadian untuk keperluan rekrutmen; pengujian kepribadian untuk pemilihan personel; pengujian merek; pengujian
psikometri untuk pemilihan personil; pengujian untuk menentukan keterampilan kerja; pengujian untuk menentukan
kompetensi kerja; pengujian untuk menentukan kompetensi profesional; pengumpulan dan analisa data dan statistik riset
pasar; pengumpulan data dan analisis statistikal; pengumpulan data untuk studi pasar; pengumpulan informasi kedalam
database; pengumpulan informasi riset pasar; pengumpulan informasi untuk studi pasar; pengumpulan poin dan poin kliring
untuk mempromosikan penjualan produk dan jasa; pengumpulan, kompilasi sistematisasi informasi ke dalam database
komputer; pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis dan informasi yang disimpan dalam database
komputer; pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis, statistik, informasi, dan indeks informasi untuk
tujuan komersial atau periklanan; penilaian bisnis; penilaian risiko bisnis; penjawab telepon; penjualan eceran (retail) program
perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran dan grosir sampo; penjualan eceran
dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan eceran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor;
penjualan lagu secara digital melalui jaringan online; penjualan ritel dan grosir kosmetik; penjualan ritel dan grosir parfum;
penjualan ritel dan grosir perlengkapan kecantikan; penjualan ritel dan grosir produk kebersihan; penjualan seprei, bedcover,
sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barang-barang tekstil melalui internet / online; penjualan telepon seluler baik
secara online maupun secara langsung; penulisan kolom publisitas; penulisan skrip untuk tujuan periklanan; penulisan teks
publisitas; penulisan teks publisitas dan iklan; penyaluran contoh-contoh produk untuk pihak lain; penyatuan pada satu tempat
untuk pakaian, pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesori busana, perabotan, penerangan, penutup lantai,
peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam dan perhiasan, sehingga memungkinkan pelanggan untuk dengan
mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; penyatuan, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak
termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari ritel barang dagangan umum dan situs web dalam jaringan komunikasi global; penyebaran bahan iklan;
penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan; penyebaran bahan-bahan periklanan,
pembaharuan bahan-bahan periklanan, pengumpulan iklan-iklan untuk digunakan sebagai laman web pada internet;
penyebaran iklan; penyebaran iklan dan materi iklan [selebaran, brosur, selebaran, dan sampel]; penyebaran iklan melalui
Internet; penyebaran iklan melalui jaringan komunikasi on-line; penyebaran iklan untuk orang lain; penyebaran iklan untuk
orang lain melalui Internet; penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan komunikasi elektronik on-line; penyebaran iklan
untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan komputer global, regional dan lokal; penyebaran
informasi bisnis barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer lokal dan global; penyebaran materi iklan [selebaran,
brosur, dan barang cetakan]; penyebaran materi iklan dan promosi; penyebaran materi iklan melalui pos; penyebaran materi
iklan secara online; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyebaran materi pemasaran; penyedia informasi
statistik; penyedia sistem berbasis web dan portal daring di bidang pemanfaatan sumber daya manusia dan pusat kebugaran,
yaitu, untuk memungkinkan pemanfaatan departemen sumber daya manusia menggunakan pusat kebugaran untuk
menawarkan layanan kepada karyawan, untuk mengelola partisipasi mereka dan untuk penyusunan laporan; penyediaan
bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian komputer dan sistem komputer; penyediaan bantuan bisnis
operasional untuk perusahaan; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan barang-barang dalam
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media komunikasi untuk keperluan ritel; penyediaan dan penyewaan materi publikasi; penyediaan dan penyewaan ruang iklan;
penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan materi publikasi; penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan ruang iklan luar
ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan di Internet; penyediaan dan penyewaan ruang iklan luar ruang; penyediaan
dan penyewaan ruang iklan, terutama di internet; penyediaan fasilitas pasar online untuk menghubungkan penjual dengan
pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan fungsi kegiatan perkantoran; penyediaan informasi bisnis; penyediaan
informasi bisnis dan komersial dan semua layanan tersebut di atas disediakan online dari jaringan komputer global, internet
atau komputer database; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi bisnis terkait dengan
pariwisata; penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan informasi di bidang
manajemen bisnis; penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; penyediaan informasi di bidang
manajemen proyek; penyediaan informasi di bidang manajemen strategis; penyediaan informasi komersial; penyediaan
informasi komersial dari database online; penyediaan informasi komersial melalui Internet; penyediaan informasi komersial
yang berkaitan dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi komputer; penyediaan informasi konsumen untuk
orang lain tentang transportasi, perjalanan dan penginapan, yang tersedia secara elektronik melalui jaringan komputer dan
jaringan informasi global; penyediaan informasi kontak bisnis antara pembeli dan penjual instrumen keuangan dalam bentuk
menghubungkan pembeli dan penjual aset keuangan; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis; penyediaan
informasi kontak komersial dan bisnis melalui Internet; penyediaan informasi manajemen bisnis; penyediaan informasi
mengenai artikel surat kabar, majalah atau buku melalui Internet; penyediaan informasi mengenai hadiah untuk promosi
penjualan; penyediaan informasi mengenai penjualan dan urutan penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan
informasi mengenai penjualan komersial; penyediaan informasi mengenai penjualan produk; penyediaan informasi pada
penjualan komoditi; penyediaan informasi penjualan, bisnis, periklanan dan promosi melalui jaringan komputer global dan
melalui internet; penyediaan informasi perdagangan komersial dari database online; penyediaan informasi perdagangan luar
negeri; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan informasi riset pasar; penyediaan
informasi statistik bisnis; penyediaan informasi tentang dunia Kerja, Bisnis melalui situs web; penyediaan informasi tentang
penerbitan kupon diskon (termasuk kupon elektronik); penyediaan informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring
poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan;
penyediaan informasi terkait penjualan barang dagangan dan peringkat penjualan; penyediaan informasi usaha pada
penyediaan dari jasa; penyediaan informasi yang berhubungan dengan harga dan penjual produk; penyediaan informasi yang
berkaitan dengan studi pasar; penyediaan jasa konsultasi, informasi, dan penasehatan bisnis yang terkait dengan kosmetik;
penyediaan jasa penelitian pasar dan informasi; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara
daring/e-commerce; penyediaan jasa perbandingan harga online; penyediaan jasa publikasi dan informasi pasar konsumen
secara daring; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup
kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak
mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik],
kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label
untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio,
perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang
diletakkan di dalam telinga; penyediaan jasa ritel online dari situs web internet yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk
perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku,
lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel,
perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan konten teks, data, gambar, audio, video, dan multimedia
pra-rekaman yang dapat diunduh dengan biaya atau berlangganan pra-bayar, melalui Internet dan jaringan elektronik dan
komunikasi lainnya; penyediaan laporan bisnis dan / atau komersial; penyediaan laporan pemasaran; penyediaan layanan
berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak; penyediaan layanan riset dan
informasi pasar; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar
online; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual
karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual
karbon dioksida dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi.; penyediaan ruang di Internet untuk
periklanan; penyediaan ruang di situs web untuk iklan barang dan jasa; penyediaan ruang iklan; penyediaan ruang iklan dalam
majalah; penyediaan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penyediaan ruang iklan di jaringan
komputer global; penyediaan ruang iklan di majalah; penyediaan ruang iklan di majalah, surat kabar dan majalah; penyediaan
ruang iklan di media elektronik; penyediaan ruang iklan di surat kabar; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan
situs web; penyediaan ruang pada halaman utama Internet untuk mengiklankan barang dan jasa; penyediaan tempat pasar
online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa
dari penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha); penyediaan ulasan, penilaian, dan rekomendasi
pengguna di hotel dan akomodasi sementara lainnya untuk daftar keperluan komersil melalui situs web; penyeleksi barangbarang dan usaha memperoleh barang-barang untuk individu dan bisnis; penyelenggaraan analisis bisnis survei riset
pemasaran; penyelenggaraan bisnis dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data; penyelenggaraan
pameran dan pameran dagang untuk keperluan bisnis dan promosi; penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan;
penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; penyelenggaraan riset pasar; penyelenggaraan riset pemasaran,
pembelian konsumen dan iklan; penyelenggaraan survei riset pemasaran; penyelidikan bisnis, evaluasi, penilaian ahli,
informasi dan penelitian; penyelidikan dan penyelidikan bisnis; penyelidikan, pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan
informasi mengenai sistem stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus;
penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan terbaru; penyewaan bahan publikasi dan pemasaran; penyewaan bahan
publisitas; penyewaan karyawan; penyewaan materi pemasaran; penyewaan materi publikasi; penyewaan mesin dan
peralatan kantor; penyewaan mesin fotokopi; penyewaan mesin kantor; penyewaan mesin penjual otomatis; penyewaan mesin
tik dan mesin fotokopi; penyewaan mesin tik, mesin fotokopi dan pengolah kata; penyewaan papan iklan; penyewaan papan
iklan [papan iklan]; penyewaan papan iklan digital [papan iklan]; penyewaan peralatan kantor; penyewaan peralatan kantor di
fasilitas kerja bersama; penyewaan peralatan publisitas; penyewaan publikasi dan materi presentasi pemasaran; penyewaan
ruang iklan; penyewaan ruang iklan dan materi iklan; penyewaan ruang iklan di Internet; penyewaan ruang iklan di Internet
untuk iklan pekerjaan; penyewaan ruang iklan online; penyewaan tanda untuk tujuan iklan; penyewaan waktu iklan di bioskop;
penyewaan waktu iklan di media komunikasi; penyimpanan data dan pemrosesan data; penyortiran surat, penanganan dan
penerimaan [fungsi kantor]; penyusunan materi publikasi; penyusunan statistik untuk tujuan bisnis atau komersial; peramalan
ekonomi; perantara / grosir / eceran baterai sekunder litium; perantara bisnis dan layanan konsultasi di bidang penjualan
produk; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya;

Halaman 255 dari 1262

perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang melalui Internet; perbandingan harga peringkat akomodasi;
perdagangan barang; perdagangan batubara; perdagangan eceran komputer bekas; perdagangan online; perekrutan dan
pengelolaan pedagang dan anggota stempel perdagangan, kupon, kartu akumulasi poin, kartu manfaat diskon untuk promosi
penjualan atau promosi penjualan; perekrutan dan pengelolaan pedagang, anggota kartu poin untuk promosi penjualan;
perekrutan pegawai sementara; perekrutan personel maskapai; perekrutan personel penerbangan, staf darat teknis dan staf
darat non-teknis; perekrutan staf teknis; perekrutan tenaga kerja; perekrutan, perekrutan, penempatan, penempatan staf dan
layanan jejaring karier; perencanaan bisnis; perencanaan bisnis dan konsultasi kesinambungan bisnis; perencanaan bisnis
strategis; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan
konsep media dan iklan; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi; perencanaan dan pelaksanaan
pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan komersial atau iklan; perencanaan periklanan; perencanaan
pertemuan bisnis; perencanaan perusahaan; perencanaan strategi pemasaran; perencanaan strategis bisnis; perencanaan
suksesi bisnis; perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media;
perencanaan, pengembangan dan implementasi strategi pemasaran; periklanan; periklanan barang dan jasa pihak lain melalui
jaringan komputer lokal dan global; periklanan dan konsultasi manajemen bisnis; periklanan dan pemasaran; periklanan
melalui gambar berjalan; periklanan melalui jaringan telepon seluler; periklanan situs bisnis; periklanan, pemasaran dan
mempromosikan barang dan jasa milik orang lain dengan cara menyediakan peralatan foto dan video di acara-acara khusus;
periklanan, pemasaran, riset pasar; perkerjaan pramuniaga yang berhubungan dengan penjualan barang dari pihak lain
melalui sistem on-line komputer; perkiraan dan analisis ekonomi; pernerbitan, pengelolaan, kliring poin (termasuk poin
elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya;
persewaan kios penjualan; persewaan mesin tik; persiapan bahan publikasi; persiapan dan penyediaan laporan pasar;
persiapan dan penyusunan laporan dan informasi bisnis dan komersial; persiapan dan presentasi tampilan audio visual untuk
tujuan periklanan; persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; persiapan dokumen yang berkaitan dengan
perpajakan; persiapan evaluasi ahli dan laporan yang berkaitan dengan masalah bisnis; persiapan iklan dan materi promosi
dan pemasaran untuk orang lain; persiapan iklan khusus untuk orang lain; persiapan iklan untuk orang lain; persiapan
inventaris terkomputerisasi; persiapan laporan analisis pasar; persiapan laporan bisnis; persiapan laporan dan studi pasar;
persiapan laporan komersial; persiapan laporan pajak; persiapan laporan pajak penghasilan; persiapan laporan pemasaran;
persiapan materi promosi dan merchandising untuk orang lain; persiapan milis; persiapan pajak; persiapan pajak penghasilan;
persiapan penggajian; persiapan presentasi audiovisual untuk digunakan dalam iklan; persiapan resume untuk orang lain;
persiapan slip upah; persiapan statistik bisnis; persiapan survei bisnis; persiapan survei opini publik; persiapan survei
pemasaran; persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; pertanyaan bisnis;
pertanyaan/informasi bisnis; pertukaran tenaga kerja; perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara
para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan para pelaksana perniagaan (business); perwakilan, agen dan mengatur
iklan online di jaringan komputer; perwakilan, agen dan mengatur penyediaan ruang untuk iklan barang dan jasa; pesanan
pembelian secara on-line di bidang pengiriman makanan; positioning merek; posting tagihan; presentasi barang di media
komunikasi, untuk keperluan ritel; presentasi barang melalui media komunikasi untuk keperluan pengecer; presentasi
perusahaan dan barang serta layanan mereka di Internet; presentasi perusahaan di Internet dan media lainnya; presentasi
produk kepada publik; presentasi produk keuangan di media komunikasi, untuk keperluan ritel; presentasi semua jenis produk
dalam segala bentuk komunikasi untuk penjualan eceran; produksi bahan iklan; produksi dan distribusi iklan radio dan televisi;
produksi film iklan; produksi iklan radio; produksi iklan radio dan televisi; produksi iklan televisi; produksi iklan televisi, radio
dan online; produksi iklan, yaitu, produksi bahan iklan; produksi infomersial; produksi materi iklan dan iklan; produksi program
teleshopping; promosi acara hiburan; promosi acara khusus; promosi atas undian berhadian, kompetisi-kompetisi dan insentifinsentif kepada para pelanggan; promosi bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; promosi barang dan jasa
dianggap sebagai sponsor untuk acara olahraga; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara hiburan; promosi barang dan
jasa melalui sponsor acara olahraga; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga internasional; promosi barang
dan jasa pihak lain melalui internet; promosi barang dan jasa untuk orang lain dengan mendistribusikan kupon, melalui skema
kartu imbalan loyalitas, melalui program kartu diskon, melalui administrasi penjualan dan skema insentif promosi yang
melibatkan stempel perdagangan, dengan memberikan poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit, melalui acara promosi
, melalui distribusi bahan cetakan dan kontes promosi; promosi barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan
pusat perbelanjaan secara online dan komprehensif; promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk promosi dan iklan
dalam segala jenis dan bentuk; promosi kepentingan komersial profesional dan bisnis di bidang pengembangan aplikasi
perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi kepada para anggotanya; promosi komersial untuk pihak ketiga;
promosi kompetisi dan acara olahraga; promosi konser musik; promosi layanan asuransi, atas nama pihak ketiga; promosi
layanan keuangan, atas nama pihak ketiga; promosi online jaringan komputer dan situs web; promosi penjualan; promosi
penjualan (untuk orang lain); promosi penjualan melalui program loyalitas pelanggan; promosi penjualan pada titik pembelian
atau penjualan, untuk orang lain; promosi penjualan untuk orang lain dengan menggunakan kartu pengguna istimewa; promosi
penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; promosi penjualan untuk orang lain
melalui skema stempel perdagangan; promosi penjualan untuk pihak ketiga; promosi penjualan untuk pihak lain; promosi
penjualan yang berhubungan dengan kecantikan; promosi persoalan-persoalan kesehatan, masyarakat dan kelestarian
lingkungan; promosi secara daring (online); promosi usaha; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online; proses
administrasi pesanan pembelian; proses administrasi pesanan pembelian yang dilakukan melalui telepon atau komputer;
proses administrasi pesanan pembelian yang terkomputerisasi; proses dan verifikasi data yang terkomputerisasi; providing
information on the use of point cards; providing information the sale of goods offered in the form of shopping malls on internet
websites; providing local products for the purchase of overseas customers (opposite direct purchasing of domestic goods);
provision of business data; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi atas teks publisitas; publikasi bahan
dan teks publikasi; publikasi bahan publikasi; publikasi barang cetakan untuk keperluan periklanan dalam bentuk elektronik;
publikasi elektronik dari barang cetakan untuk keperluan periklanan; publikasi materi cetak untuk tujuan periklanan; publikasi
naskah publisitas/iklan; publisitas dan layanan pemasaran; publisitas dan layanan promosi penjualan; publisitas dan promosi
penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa
yang tersedia secara online; publisitas iklan industri dan komersial; publisitas, layanan promosi dan pemasaran yang berkaitan
dengan kendaraan; pusat perbelanjaan; radio, televisi, iklan daring (online); recruitment and management of trading stamp,
coupon, point accumulation type card franchise, member; registrasi kendaraan dan layanan pemindahan hak; rekayasa ulang
proses bisnis; rekrutmen dan manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan;
rekrutmen pegawai; rekrutmen personel manajemen tingkat tinggi; rekrutmen personel penerbangan; rekrutmen staf kantor;
rekrutmen staf lapangan bandara; rekrutmen staf pendukung kantor; relokasi
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karyawan; rencana karir; reproduksi dokumen; riset atau analisis pemasaran; riset bisnis dan pemasaran; riset dan analisis
pemasaran; riset dan penelitian pasar; riset dan penelitian pemasaran; riset pasar; riset pasar dengan polling pendapat; riset
pasar dilakukan dengan menggunakan basis data komputer; riset pasar untuk tujuan periklanan; riset pemasaran dengan
menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk kecantikan;
ritel kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian layanan hiburan; ritel kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian pakaian;
rujukan medis; rujukan pengacara; salah satu dari layanan yang disebutkan di atas disediakan secara online dari basis data
komputer, jaringan informasi dan / atau Internet; saran akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan; saran akuntansi yang
berkaitan dengan persiapan pajak; saran akuntansi yang berkaitan dengan persiapan pengembalian pajak; saran bisnis yang
berkaitan dengan pemasaran; saran bisnis yang berkaitan dengan pemasaran strategis; saran bisnis yang berkaitan dengan
periklanan; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba restoran; saran dan bantuan manajemen bisnis; saran dan informasi
bisnis; saran dan konsultasi bisnis; saran dan konsultasi bisnis terkait dengan waralaba; saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan persiapan pajak; saran untuk bisnis; saran yang berkaitan dengan manajemen dan organisasi bisnis; saran yang
berkaitan dengan persiapan pajak; segmentasi (pembagian) dan profilisasi data pasar; seleksi pegawai menggunakan tes
psikologi; semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau internet; show
room (ruang pamer) penjualan mobil bekas; sistemasi informasi ke dalam database komputer; sistematisasi dan kompilasi
informasi untuk digunakan dalam database; sistematisasi data dalam database pusat; sistematisasi data ke dalam basis data
komputer; sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas
pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang dan jasa
melalui layanan telepon dan / atau komputer online; skema keanggotaan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema
insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon untuk tujuan pembuatan konsep, pengkreasian, proses desain,
pengembangan, penerapan, pengerjaan, pengaturan, promosi dan pengawasan; sponsor promosi acara atletik; sponsor
promosi acara budaya; sponsor promosi acara hiburan; sponsor promosi acara hiburan sosial; sponsor promosi acara musik;
sponsor promosi acara olahraga; sponsor promosi acara olahraga motor; sponsor promosi acara penggalangan dana amal;
sponsor promosi atlet olahraga; sponsor promosi balap mobil; sponsor promosi balapan kapal motor; sponsor promosi
balapan mobil; sponsor promosi balapan sepeda; sponsor promosi bisnis pemula; sponsor promosi dari industri pakaian intim;
sponsor promosi dari kontes video untuk siswa; sponsor promosi dari pembalap mobil; sponsor promosi kompetisi dansa hip
hop; sponsor promosi kompetisi permainan video; sponsor promosi konser musik; sponsor promosi liga olahraga; sponsor
promosi lomba perahu layar; sponsor promosi organisasi yang mempromosikan pengelolaan dan pelestarian lingkungan;
sponsor promosi pameran dagang; sponsor promosi pameran seni; sponsor promosi pertandingan tinju; sponsor promosi ras
berkuda; sponsor promosi ras katamaran; sponsor promosi taman hiburan; sponsor promosi tim olahraga; sponsor promosi
turnamen bowling; sponsor promosi turnamen golf kejuaraan; sponsor promosi turnamen memancing; sponsor promosi
turnamen pertandingan polo; sponsor promosi turnamen skateboard; stan penjualan kue-kue; stan penjualan makanan ringan;
stan penjualan minuman; stan penjualan roti-roti; steno; strategi media sosial dan konsultasi pemasaran; strategi pemasaran
interaktif; strategi pemasaran konten; studi bisnis dan pemasaran; studi jajak pendapat pasar; studi kelayakan bisnis; studi
kelayakan ekonomi; studi kelayakan komersial; studi pasar; studi pasar tentang kebiasaan penggunaan Internet dan loyalitas
pelanggan; studi pasar terkait dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; studi pasar untuk tujuan periklanan;
studi pemasaran; studi penelitian pasar; supermarket; supermarket peralatan dan perlengkapan pertukangan; supplier; survei
opini publik; survei pasar; survei pasar, analisis dan penelitian; survei pasar, analisis dan studi; survey bisnis dan pasar;
tagihan medis; tagihan telepon; tata buku; tax-free shops of cosmetics and medicine; tes psikologis untuk pemilihan personil;
toko; toko bangunan; toko eceran bahan bangunan; toko elektronik; toko grosir; toko grosir online dan layanan toko ritel online
yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko mebel, furniture, perabot rumah, perabot kantor, barang pecah belah, teko gelas,
piring, mangkok, kursi, karya seni dari kayu, lilin, plastik, tirai manik-manik untuk hiasan, tempat tidur, perlengkapan tempat
tidur bukan dari logam, bangku, kursi-kursi, papan peragaan, bantal, lemari-lemari, kotak-kotak dari kayu atau plastik, lemari
berlaci, gantungan jas, bantal-bantal, meja tulis, meja makan, pintu-pintu, meja gambar, meja rias, kursi malas, perlengkapan
perabotan bukan dari logam, kotak perhiasaan, kotak surat, rak-rak, rak tempat majalah, rak buku, kasur-kasur, cermin, meja,
tempat payung; toko online; toko online dan offline untuk barang-barang elektronik.; toko online dan offline untuk barangbarang selam; toko penjualan alat-alat rumah tangga; toko penjualan barang elektronik baik secara online ataupun secara
langsung; toko peralatan dan perlengkapan pertukangan; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko retail handphone;
toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi; toko ritel online dalam bidang pakaian; toko roti;
toko seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barang-barang tekstil; toko spareparts dan akesoris
kendaraan; toko swalayan; toko yang menjual botol-botol minuman; toko yang menjual emas dengan kadar kemurnian 99.99;
toko yang menjual minuman; toko yang menjual perhiasan; toko yang menjual perhiasan emas; toko-toko; toko-toko ritel,
pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produk-produk kopi dan barang-barang
terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin pembuatan
penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik; toko-toko ritel, pesanan melalui pos
dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi bubuk, produkproduk cokelat, teh loose dan kantong teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan saus-saus,
skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat makan,
gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi listrik,
mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih perlengkapan
dan peralatan kopi; transaksi komersial secara online; transaksi komersial yang dapat dilakukan melalui aplikasi program
komputer; transaksi komersial yang dapat dilakukan secara daring (online); transkripsi; transkripsi komunikasi [fungsi kantor];
transkripsi komunikasi yang direkam; transkripsi pesan; transkripsi stenografis; wawancara untuk riset pasar kualitatif;
wawancara untuk tujuan riset pasar===
===-; Bar; Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Bar, layanan ruang publik, bar
makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich,
cafetaria, kantin & cafe; Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Dekorasi kue; Depot penyediaan makanan dan
minuman; Fasilitas penitipan anak dan penitipan anak harian; Fasilitas perjamuan dan pesta sosial; Jasa Penyedia Makanan
dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa agen untuk memesan hotel dan akomodasi sementara; Jasa akomodasi
sementara; Jasa akomodasi sementara dalam bentuk tenda; Jasa akomodasi sementara dan resor; Jasa bar; Jasa hotel; Jasa
hotel dan resor; Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa informasi hotel, penginapan, dan akomodasi
sementara; Jasa kedai kopi; Jasa klub malam; Jasa konsultasi dan nasihat tentang penyediaan akomodasi sementara; Jasa
konsultasi sehubungan dengan fasilitas hotel; Jasa pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara dalam bentuk tenda;
Jasa pemondokan kemah; Jasa penginapan; Jasa penitipan untuk hewan; Jasa penyedia makanan Kebab; Jasa penyediaan
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akomodasi hotel sementara; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa penyediaan fasilitas konferensi,
pertemuan, acara, konvensi dan pameran; Jasa penyediaan fasilitas ruang jamuan; Jasa penyediaan fasilitas ruang konferensi
dan konvensi; Jasa penyediaan fasilitas seminar dan rapat; Jasa penyediaan makanan berupa burger; Jasa penyediaan
makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa
penyediaan makanan nasi uduk; Jasa penyediaan minuman; Jasa penyewaan Pondok Wisata; Jasa penyewaan gedung untuk
tempat konser; Jasa penyewaan ruang konferensi, konvensi, seminar dan rapat; Jasa penyewaan villa; Jasa perkemahan
[pondok untuk berlibur]; Jasa reservasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa reservasi pemesanan untuk
akomodasi dan makan; Jasa resort; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran
yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa
restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa rumah orang tua; Jasa vila; Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan
voucher kamar hotel baik secara individu atau berkelompok; Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings);
Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Jasa/layanan klub makan; Kafe kopi;
Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria;
Kantin; Kedai; Kedai barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai es krim; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai
minuman panas dan dingin; Kedai ramen; Kedai sabu– sabu; Kedai teh; Kedai untuk sarapan; Kedai yang menjual dan
menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang
menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Kedai yang menyediakan teh bubble; Kopi ( Kafe ); Layanan bar
kopi; Layanan bar minuman anggur; Layanan biro akomodasi (hotel, rumah kos); Layanan hotel yang berupa program
penghargaan insentif; Layanan informasi tentang penyediaan akomodasi sementara; Layanan kafe; Layanan katering
termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari
internet; Layanan katering untuk menyediakan makanan pizza; Layanan kedai bubur kacang hijau; Layanan kedai makan;
Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan keramahtamahan akomodasi, yaitu, menyediakan perumahan sementara; Layanan
losmen; Layanan menjemput makanan; Layanan mie gerobak (kaki lima); Layanan pariwisata sebagai penyediaan informasi
tentang akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk layanan pemesanan yang berkaitan dengannya;
Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan minuman;
Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan pengasuhan anak; Layanan
perhotelan (hospitality); Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan perjamuan;
Layanan pondok penginapan; Layanan pusat penitipan anak anak; Layanan reservasi akomodasi; Layanan reservasi untuk
memesan makanan; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka
kerja waralaba; Layanan tempat tidur dan sarapan; Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan;
Lounge koktail; Memberikan informasi dan bertukar informasi sehubungan dengan makanan dan minuman tidak beralkohol
termasuk melalui Internet; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan
minuman, dan akomodasi sementara; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Mengatur dan
koordinasi akomodasi; Mengatur dan memesan jasa/layanan hotel dan layanan akomodasi; Menyediaan fasilitas untuk
pameran dan eksibisi; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi,
pesta, dan pertunjukan; Menyediakan makanan dan minuman untuk orang yang membutuhkan untuk tujuan amal;
Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pangkeng (Rumah Singgah Sementara);
Pemesanan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan ruang
rapat (meeting); Pemesanan meja restoran secara online; Pengetean (Tempat Penyediaan Kudapan); Penginapan untuk
liburan; Penilaian akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi untuk wisma; Penyediaan akses ke
lounge VIP; Penyediaan fasilitas dapur; Penyediaan fasilitas untuk pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi
dan pameran; Penyediaan informasi tentang layanan akomodasi sementara; Penyediaan katering; Penyediaan layanan
informasi penginapan dan restoran; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Penyewaan akomodasi
liburan; Penyewaan akomodasi sementara; Penyewaan losmen; Penyewaan rumah mobil [akomodasi sementara];
Penyewaan tempat untuk acara sosial; Penyewaan tisu basah; Perhotelan; Pondok penyediaan makanan sate; Pusat Jajanan
Serba Ada (Pujasera); Pusat penitipan anak; Pusat taman kanak-kanak dan penitipan anak; Restoran; Restoran Jepang;
Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan;
Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman; Restoran daging panggang; Restoran dengan
layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan panggangan
daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i; Ruang es krim (parlours); Rumah Makan yang
menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Rumah bir; Sediaan-sediaan makanan;
Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Teknik menyeduh dengan menuangkan air panas ke alas kopi yang
sudah digiling; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat
penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menghidangkan kudapan; Tempat yang menyediakan
makanan dan minuman; Tempat yang meyediakan minuman beralkohol (izakaya); Warung makan; Warung penyediaan
makanan sate; akomodasi sementara; akomodasi sementara dan layanan katering untuk para tamu; akomodasi sementara
yang disediakan oleh peternakan Bung; akomodasi sementara yang disediakan oleh rumah singgah; anak prasekolah dan
perawatan bayi di pusat penitipan anak; angkringan; apartemen berlayanan; bar dan layanan katering; bar kopi; cafe yang
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; dekorasi kue; dekorasi makanan; delicatessens [restoran];
hidangan istimewa kampung (HIK); hotel yang diperpanjang tinggal; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel,
restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; informasi dan saran sehubungan dengan
persiapan makan; informasi sehubungan dengan persiapan makan; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi hotel; jasa
agen perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa agen perjalanan untuk memesan akomodasi hotel; jasa agen
perjalanan untuk memesan akomodasi sementara; jasa agen perjalanan untuk mengatur akomodasi sementara; jasa agen
perjalanan untuk pemesanan akomodasi; jasa agen perjalanan untuk pemesanan dan membuat pemesanan akomodasi dan
hotel; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi hotel; jasa agen
perjalanan, yaitu, membantu reservasi dan pemesanan untuk penginapan melalui jaringan komputer, jaringan komunikasi
komputer global, dan jaringan seluler; jasa biro akomodasi; jasa biro akomodasi [hotel, rumah kos]; jasa hotel khusus yang
diberikan sebagai bagian dari suatu program untuk tamu hotel yang sering berkunjung; jasa informasi, saran dan konsultasi
yang berkaitan dengan jasa katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering bisnis; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering hotel; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan jasa kontrak untuk katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan menyediakan makanan untuk orang yang
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membutuhkan [layanan amal]; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan pemesanan jasa katering; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa kafe; jasa katering; jasa katering bisnis; jasa katering
hotel; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pameran,
pengecapan dan acara publik; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pernikahan dan acara pribadi; jasa
katering untuk kafetaria perusahaan; jasa katering untuk lembaga pendidikan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan
minuman; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang kuliner; jasa konsultasi di
bidang perhotelan; jasa konsultasi di bidang seni kuliner; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa
kontrak untuk katering; jasa layanan kemah selama liburan; jasa memasak makanan; jasa penerima tamu, yaitu mengatur
reservasi makanan dan reservasi hotel; jasa penginapan wisatawan; jasa penyediaan kedai buah; jasa penyediaan kopi untuk
kantor; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa penyediaan
minuman dengan boba; jasa penyewaan ruang pertemuan; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa reservasi untuk
penyediaan akomodasi perumahan sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur; jasa restoran; jasa restoran
dan katering; jasa tempat makan yang menyajikan kudapan; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang
disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; jasa/layanan penyewaan ruang; kafe;
kafe bermain anak-anak; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kaferestoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; katering makanan dan minuman; katering makanan
dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan minuman untuk institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan
makan; katering makanan dan minuman untuk pesta koktail; katering yang menyediakan makanan dan minuman; kedai ayam
goreng; kedai roti dan kue (bakeries); kedai teh; keramahtamahan perusahaan dalam sifat menyediakan makanan dan
minuman; konsultasi yang disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline di bidang akomodasi sementara; layanan agen
untuk pemesanan akomodasi hotel; layanan agen untuk pemesanan akomodasi sementara; layanan agen untuk pemesanan
restoran; layanan akomodasi hotel; layanan akomodasi perhotelan; layanan akomodasi sementara yang disediakan oleh kamp
liburan; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat
menyediakan akomodasi sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi
sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di
pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga;
layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal,
yaitu, menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi
sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak
dengan kebutuhan khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan
amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga anak; layanan amal, yaitu, menyediakan
makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan asrama; layanan asrama turis; layanan bar;
layanan bar dan bistro; layanan bar dan koktail; layanan bar dan restoran; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar kopi
dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bar susu; layanan bar teh; layanan bar yang mengutamakan jus
buah dan jus sayuran; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan bartending; layanan bawa pulang makanan dan
minuman; layanan biro akomodasi [perantara pemesanan untuk hotel, rumah kos atau sejenisnya]; layanan bistro; layanan
cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan dekorasi cookie khusus; layanan hostel pemuda; layanan
hotel; layanan hotel dan motel; layanan hotel dan restoran; layanan hotel hewan peliharaan; layanan hotel liburan; layanan
hotel resor; layanan hotel untuk pelanggan pilihan; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, motel dan resor; layanan
hotel, motel, dan rumah kos; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi bar;
layanan informasi hotel; layanan informasi restoran; layanan informasi restoran dan bar; layanan jus bar; layanan kafe dan bar
makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria;
layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan kantin; layanan kantin swalayan; layanan katering
keliling; layanan katering luar; layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan
katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk menyediakan masakan Spanyol; layanan katering untuk
menyediakan masakan bergaya Eropa; layanan katering untuk menyediakan masakan vegan; layanan katering untuk panti
jompo; layanan katering untuk pusat konferensi; layanan katering untuk rangkaian keramahtamahan; layanan katering untuk
rumah pensiun; layanan katering untuk rumah sakit; layanan katering untuk sekolah; layanan kedai kopi dan makanan ringan;
layanan kedai minuman; layanan kennel boarding untuk hewan peliharaan; layanan kios makanan menjadi layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman; layanan koki pribadi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan;
layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan lounge airport; layanan lounge hotel; layanan lounge koktail;
layanan makan malam dan restoran; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang
bisa dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang; layanan minum teh; layanan motel; layanan pariwisata medis menjadi
pemesanan atau pemesanan hotel atau akomodasi sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan pembuatan
bir; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan dan pemesanan
untuk restoran dan makanan; layanan pemesanan kamar hotel; layanan pemesanan kamar hotel secara online; layanan
pemesanan untuk akomodasi hotel untuk orang lain; layanan pemesanan untuk hotel; layanan penerimaan untuk akomodasi
sementara [manajemen kedatangan dan keberangkatan]; layanan pengasuhan anak; layanan penginapan resor; layanan
penginapan tempat tidur dan sarapan; layanan penginapan wisatawan; layanan penitipan anak; layanan penitipan anak
[penitipan anak]; layanan penitipan anak anjing; layanan penitipan hewan peliharaan; layanan penyediaan minuman yang bisa
dibawa pulang; layanan perawatan tangguh dalam sifat penitipan anak dewasa; layanan persiapan makanan; layanan
prasmanan untuk lounge koktail; layanan pusat penitipan anak; layanan pusat penitipan anak dan penitipan anak; layanan
rantai restoran; layanan rantai rumah kopi; layanan reservasi akomodasi sementara; layanan reservasi akomodasi sementara
dalam sifat membuat reservasi dan pemesanan penginapan ramah lingkungan melalui situs web; layanan reservasi dan
pemesanan untuk restoran; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi hotel disediakan melalui Internet; layanan
reservasi restoran; layanan restoran Eropa; layanan restoran Italia; layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling;
layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran ramen; layanan restoran soba; layanan restoran sushi; layanan restoran
swalayan; layanan restoran tempura; layanan restoran turis; layanan restoran udon; layanan restoran udon dan soba; layanan
restoran washoku; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang
minum teh; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan rumah kopi;
layanan rumah kos; layanan rumah pensiun; layanan rumah untuk turis; layanan salad bar; layanan snack-bar; layanan snackbar dan kantin; layanan sommelier untuk penyediaan saran yang berkaitan dengan anggur, dan anggur dan pasangan
makanan; layanan spa, yaitu, penyediaan akomodasi sementara dan penyediaan makanan untuk klien dari suatu spa
kesehatan atau spa kecantikan; layanan teater makan malam menjadi penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk
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menyediakan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara;
layanan untuk pemesanan kamar; layanan wine bar; layanan wisata medis dalam bentuk reservasi akomodasi sementara
untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan wisma; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa
pulang; layanan yang menyediakan minuman teh; lounge; melayani makanan dan minuman; melayani minuman beralkohol;
melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; memasok makanan untuk konsumsi segera;
memasok makanan untuk para tunawisma atau yang kurang mampu; memberikan informasi dalam sifat resep untuk minuman;
memberikan informasi di bidang resep dan memasak dari basis data komputer; memberikan informasi online terkait
pemesanan akomodasi liburan; memberikan informasi online terkait pemesanan hotel; memberikan informasi penginapan
melalui Internet; memberikan informasi tentang akomodasi sementara melalui Internet; memberikan informasi tentang
bartending; memberikan informasi tentang karakteristik anggur; memberikan informasi tentang layanan bar; memberikan
informasi tentang layanan crèche; memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman
berbahan dasar kelor; memberikan informasi yang berkaitan dengan hotel; memberikan peringkat dan ulasan restoran;
memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; memberikan ulasan restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan
bar; membuat reservasi hotel untuk orang lain; mencari akomodasi dan jasa agen akomodasi untuk pembuat liburan, turis dan
wisatawan; mengambil layanan makanan cepat saji; mengatur akomodasi hotel; mengatur akomodasi perumahan sementara;
mengatur dan menyediakan akomodasi sementara; mengatur homestay untuk siswa luar negeri; menyajikan makanan dan
minuman; menyajikan makanan dan minuman di bar susu; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan
dan minuman di kafe internet; menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan
dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman di toko donat; menyajikan makanan dan minuman
untuk para tamu; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyajikan minuman di brewpubs;
menyediakan akomodasi di hotel dan motel; menyediakan akomodasi hotel; menyediakan akomodasi liburan; menyediakan
akomodasi perumahan sementara; menyediakan akomodasi sementara; menyediakan akomodasi sementara dalam layanan
apartemen; menyediakan akomodasi sementara di apartemen berlayanan; menyediakan akomodasi sementara di apartemen
liburan; menyediakan akomodasi sementara di fasilitas tempat tinggal yang dibantu; menyediakan akomodasi sementara di
hotel, motel dan rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah
liburan; menyediakan akomodasi sementara sebagai bagian dari paket keramahtamahan; menyediakan akomodasi sementara
untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan akomodasi sementara untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan akomodasi
sementara untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan akomodasi sementara untuk para tamu;
menyediakan fasilitas konferensi; menyediakan fasilitas konferensi, pameran dan pertemuan; menyediakan fasilitas konvensi;
menyediakan fasilitas pameran di hotel; menyediakan fasilitas perkemahan; menyediakan fasilitas pesta dan fungsi sosial
untuk acara-acara khusus; menyediakan fasilitas taman trailer sementara; menyediakan fasilitas untuk pameran; menyediakan
fasilitas untuk pameran dan konferensi; menyediakan fasilitas untuk pameran dan pameran; menyediakan layanan bar;
menyediakan layanan hotel dan motel; menyediakan layanan hunian darurat dalam sifat perumahan sementara; menyediakan
layanan informasi penginapan perjalanan dan layanan agen pemesanan penginapan perjalanan untuk pelancong;
menyediakan layanan katering makanan dan minuman berbahan dasar kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan
katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; menyediakan layanan katering
makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas
pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan layanan
makanan dalam penerbangan di pesawat; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang dewasa dan anak-anak;
menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua, yaitu,
menyediakan makanan dan minuman; menyediakan layanan restoran; menyediakan layanan wisma; menyediakan makanan
dan minuman; menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; menyediakan makanan dan minuman di bistro;
menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak untuk
orang tua; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar;
menyediakan makanan dan minuman di toko donat; menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba;
menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di
restoran; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan
minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan
makanan dan minuman untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman
untuk para tamu; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman
untuk pasien dan tamu; menyediakan makanan dan penginapan di peternakan Bung; menyediakan makanan dan penginapan
di resor kesehatan yang berspesialisasi dalam mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan; menyediakan
makanan untuk orang yang membutuhkan [layanan amal]; menyediakan makanan, minuman, dan akomodasi sementara
untuk para tamu; menyediakan pemesanan kamar dan layanan pemesanan hotel; menyediakan penginapan sementara di
kamp liburan; menyediakan penginapan sementara untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan
penginapan sementara untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan pusat komunitas untuk
pertemuan dan pertemuan sosial; menyediakan pusat penitipan anak; menyediakan pusat penitipan anak untuk anak-anak,
orang cacat atau orang tua; menyediakan pusat penitipan anak untuk orang tua; menyediakan ruang konferensi; menyediakan
saran dan layanan informasi on-line terkait dengan anggur dan pasangan makanan; menyediakan selimut untuk anak-anak
yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan selimut untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan tempat akomodasi sementara yang ramah untuk binatang peliharaan; menyewakan ruang serba guna di hotelhotel untuk mengadakan seminar; naik untuk kuda; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; pelayanan ruang
minum; pembuatan reservasi penginapan sementara untuk orang lain; pemesanan akomodasi perkemahan; pemesanan
akomodasi sementara; pemesanan akomodasi sementara di sifat rumah liburan; pemesanan dan penyediaan hotel dan
akomodasi sementara dan tempat restoran; pemesanan hotel; pemesanan jasa katering; pemesanan kamar hotel untuk
wisatawan; pemesanan kamar untuk pelancong; pemesanan penginapan; pemesanan penginapan sementara; pemesanan
reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain; pemesanan rumah kos; pengaturan untuk penyediaan makanan; penginapan
turis; pengukiran makanan; penyajian makanan dan minuman; penyediaan fasilitas jamuan dan fungsi sosial untuk acaraacara khusus; penyediaan fasilitas keperluan umum untuk konvensi, perjamuan makan, acara sosial, penggalangan dana, dan
acara spesial; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan fasilitas untuk keperluan umum untuk pertemuan, konferensi dan
pameran; penyediaan fasilitas untuk konferensi, pameran dan konvensi; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan
di restoran melalui Internet; penyediaan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi
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sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan informasi hotel; penyediaan
informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi secara pribadi
mengenai hotel melalui Internet; penyediaan informasi sehubungan dengan hotel, resort dan akomodasi sementara;
penyediaan informasi tentang layanan restoran; penyediaan informasi tentang penyediaan makanan dan minuman;
penyediaan informasi yang berhubungan dengan pemesanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan
restoran; penyediaan informasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang
menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan makanan dan minuman;
penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di hotel;
penyediaan makanan dan minuman untuk perusahaan; penyediaan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara;
penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan
minuman; penyediaan menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang
sedang berlibur melalui situs web; penyediaan pembuatan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan
dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan perawatan sebelum sekolah; penyediaan perawatan
setelah sekolah; penyediaan pertemuan sosial, perjamuan, fungsi acara sosial, konferensi, fasilitas untuk pameran dan
pertemuan; penyediaan pusat penitipan anak; penyediaan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan
dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan reservasi online, pemesanan, dan layanan pencarian untuk
penginapan sementara, akomodasi sementara dan sewa untuk tujuan liburan sementara; penyediaan reservasi untuk hotel
dan restoran melalui suatu website; penyediaan ruang-ruang dan akomodasi-akomodasi sementara untuk pengorganisasian
acara-acara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-perjamuan dan resepsi-resepsi; penyediaan
tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; penyediaan tempat perjamuan makan dan acara sosial untuk acara spesial;
penyediaan ulasan akomodasi dan restoran hotel melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyediaan ulasan
online tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu, memberikan ulasan online tentang restoran, hotel, dan resor yang
menyediakan makanan dan akomodasi melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyewaan air mancur
minuman; penyewaan akomodasi sementara; penyewaan akomodasi sementara di rumah liburan dan apartemen; penyewaan
akomodasi sementara di vila dan bungalow; penyewaan akomodasi sementara untuk liburan; penyewaan alat memasak;
penyewaan alat penerangan; penyewaan alat penerangan untuk mendekorasi rumah pribadi; penyewaan alat penerangan
untuk taman umum; penyewaan alat penerangan untuk tempat parkir; penyewaan bangunan logam dan non-logam;
penyewaan bangunan yang bisa diangkut *; penyewaan bangunan yang dapat dipindah-pindahkan; penyewaan dan
pemesanan kamar dan ruang pertemuan/rapat; penyewaan dan penyewaan peralatan penerangan dan sistem penerangan
untuk digunakan dalam penerangan kota dan acara-acara publik; penyewaan fasilitas perjamuan dan fungsi sosial untuk
acara-acara khusus; penyewaan furnitur untuk hotel; penyewaan furnitur untuk konferensi; penyewaan furnitur, linen dan
pengaturan meja; penyewaan futon; penyewaan handuk untuk hotel; penyewaan hiasan dinding untuk hotel; penyewaan hot
plate listrik; penyewaan hot plate non-listrik; penyewaan kabin liburan; penyewaan kamar sebagai akomodasi sementara;
penyewaan kamar untuk acara sosial; penyewaan kamar untuk fungsi sosial; penyewaan kamar untuk mengadakan acara,
konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan kamar untuk pesta ulang tahun; penyewaan kamar untuk
resepsi pernikahan; penyewaan kasur dan selimut; penyewaan kursi dan meja; penyewaan kursi, meja, linen meja, barang
pecah belah; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang pecah belah untuk konferensi, ekshibisi, pertemuan dan acara
sosial dan perjamuan makan; penyewaan meja dapur; penyewaan meja dapur untuk menyiapkan makanan untuk dikonsumsi
segera; penyewaan mesin pembuat permen kapas; penyewaan mesin pengeluaran minuman; penyewaan pendingin air
minum; penyewaan penginapan sementara; penyewaan penutup lantai untuk hotel; penyewaan peralatan bar; penyewaan
peralatan layanan makanan; penyewaan peralatan makan; penyewaan peralatan makan, peralatan makan, piring, dan
aksesoris meja untuk acara khusus; penyewaan peralatan memasak untuk keperluan industri; penyewaan perlengkapan
lampu; penyewaan piring lecet; penyewaan popcorn popper; penyewaan ruang konferensi; penyewaan ruang pertemuan;
penyewaan ruang sementara; penyewaan ruang serba guna; penyewaan ruang serba guna untuk pesta ulang tahun;
penyewaan ruang serba guna untuk resepsi pernikahan; penyewaan ruangan untuk mengadakan acara, konferensi, konvensi,
pameran, seminar, dan rapat; penyewaan tempat pameran; penyewaan tempat untuk acara dan memberikan informasi yang
berkaitan dengannya; penyewaan unit untuk mengeluarkan minuman panas dan dingin, selain mesin penjual otomatis;
penyiapan makanan; persewaan karpet; persewaan tempat tidur; persewaan tenda; persiapan dan penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di
perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan
makanan, yaitu, pemotongan ham tradisional untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan
ham untuk konsumsi segera; persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; persiapan makanan Spanyol untuk
konsumsi langsung; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan
makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing; pub; pusat makanan/jajan; pusat perawatan lansia; reservasi akomodasi
hotel; reservasi akomodasi hotel dan makanan; reservasi akomodasi sementara di hotel dan rumah kos; reservasi akomodasi
sementara melalui Internet; reservasi dan pemesanan akomodasi hotel, resor dan motel; reservasi dan pemesanan eco-lodge;
reservasi dan pemesanan penginapan sementara; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara; reservasi sementara
akomodasi; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran khusus menyediakan
makanan sate; restoran masakan khas jepang; restoran pizza; restoran swalayan; restoran yang menawarkan layanan untuk
dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan
layanan 24 jam; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; restoran, bar dan layanan katering; restoran, bar,
dan layanan lounge koktail; ruang es krim; rumah makan; rumah makan cina halal; rumah pemondokan; rumah peristirahatan;
salad bar [layanan restoran]; saran sehubungan dengan persiapan makan; saran tentang resep memasak; sediaan-sediaan
makanan dan minuman; sewa air mancur coklat; sewa bantal; sewa dispenser air; sewa dispenser air minum; sewa rumah
liburan; sewa selimut; sewa tenda; sewa tirai untuk hotel; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan
dan minuman); tempat penitipan hewan peliharaan; tempat pizza; warung kopi; warung makan tradisional; warung yang
menyediakan bakso===
===Abon Ayam; Abon Kepiting; Abon Sapi; Abon babi; Abon daging; Abon ikan; Abon ikan tongkol; Abon kerang; Abon telur;
Acar Kuning; Acar Pesmol; Acar Telur; Acar bawang merah; Acar bawang putih; Acar buah; Acar buah dan sayuran; Acar kaki
babi; Air dadih kering; Akar olahan untuk makanan manusia; Ale Ale; Ampela ayam pedas; Anyang Pakis; Arsik; Asam pedas
Ikan Baung; Asinan; Ayam ala Sihlin; Ayam Bakar; Ayam Bakar Bumbu Padang; Ayam Bakar Bumbu Rujak; Ayam Bakar
Solo; Ayam Bakar Taliwang; Ayam Balado; Ayam Bumbu Bali; Ayam Bumbu Mengkudu; Ayam Bumbu Sate; Ayam Cabai
Hijau; Ayam Cincane; Ayam Fillet Crispy; Ayam Fillet Goreng Tepung Asam Manis; Ayam Geprek Cabe Hijau; Ayam Geprek
Keju; Ayam Geprek Sambal Matah; Ayam Goreng; Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Ayam Goreng Bumbu Kuning; Ayam Goreng
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disiram saos petis; Ayam Gota; Ayam Iloni; Ayam Isi Buluh; Ayam Karage; Ayam Katsu Stik; Ayam Kecap; Ayam Kecombrang;
Ayam Lada Hitam; Ayam Panggang; Ayam Paniki; Ayam Rica Rica; Ayam Serundeng; Ayam Suwir sambal kecombrang;
Ayam Taliwang; Ayam Tangkap; Ayam Tuturuga; Ayam Woku Woku; Ayam betutu; Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung
isi keju); Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Ayam geprek; Ayam geprek dengan sambal pedas
berlevel; Ayam goreng Bumbu Lengkuas; Ayam goreng Kalasan; Ayam goreng jawa; Ayam kremes; Ayam olahan ; Ayam
penyet; Ayam potong dalam kemasan; Ayam rempah madu; Ayam ungkep; Babanci; Babi; Babi Guling; Babi Guling
Panggang; Babi Putar; Babi panggang merah [char siu]; Bacah Daging; Bagar Hiu; Bahan dasar untuk membuat susu kocok;
Bahan pengganti daging; Bahan pengganti produk susu terbuat dari tumbuhan atau kacang-kacangan; Bahan pengganti susu
yang berasal dari tumbuhan; Bakso daging sapi; Bakso dan/atau kue (perkedel) gurita; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan
dan ayam; Bakso dan/atau kue (perkedel) sayuran; Bakso dan/atau lumpia udang; Bakso goreng; Bakso tahu dengan ikan
dan/atau ayam; Balado Kentang-Teri; Balado Terong Teri; Bandeng presto (bandeng duri lunak); Bangamat; Barongko; Baso
Tahu; Batagor Goreng; Batagor Kuah; Bau Piapi; Bawang dayak, dikeringkan; Bawang dayak, diolah; Bawang dayak,
diproses; Bawang lokio, diproses; Bawang merah goreng; Bawang putih goreng; Bebek Betutu; Bebek Palekko; Bebek
goreng; Beberuq Terong; Beef Burger; Bekakak Ayam; Berry hawthorn kering; Biji bunga matahari olahan; Biji olahan; Biji
yang dapat dimakan, diolah; Bilenthango; Bistik Daging Sapi; Boba; Bola goreng terbuat dari buncis; Buah Atep; Buah beku;
Buah beku-kering dan makanan ringan yoghurt; Buah bersalut gula; Buah dan sayur yang dikeringkan; Buah dan sayuran
beku-kering dalam bentuk keripik; Buah dan sayuran kaleng, dikeringkan dan diawetkan; Buah dan sayuran yang diawetkan,
dikeringkan dan dimasak; Buah kelapa; Buah kurma; Buah pinang yang diproses; Buah potongan; Buah yang diawetkan;
Buah yang dibekukan; Buah yang dilapisi gula; Buah-buahan dalam kaleng; Buah-buahan kaleng; Buah-buahan yang
dibekukan; Buah-buahan, yang diawetkan; Bubuk kacang kedelai; Bubuk susu kacang kedelai; Bubur buah [purees]; Bubur
terong; Bunga pisang kalengan; Cabe rawit kering; Cacak Ikan; Cakalang Fufu; Cakalang Suwir Kecombrang; Cakalang Suwir
pedas; Campuran kacang panggang; Campuran sayur; Cangkang telur (dipisah dari putih dan kuning telurnya); Chicken
Burger; Cincau; Coto Makassar; Cream Soup; Cream for beverage [dairy products]; Crispy original (Ayam goreng Ayam
tepung original); Cumi Cabe Hijau; Cumi Cah Kangkung; Cumi Sotong, tidak hidup; Cumi asam manis; Cumi beku; Cumi
krispi; Cumi pedas; Dadih ikan keju; Dadih susu; Daging Masak Hitam; Daging Sapi Lada Hitam; Daging ayam asap; Daging
ayam beku; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Daging buah kelapa; Daging cincang; Daging kaleng;
Daging kalkun; Daging kelapa untuk santan; Daging kelapa yang dikeringkan; Daging kerbau; Daging sapi angus; Daging sapi
muda; Daging sapi suwir; Dali ni Horbo; Daun Singkong Teri; Daun Ubi Tumbuk; Dendeng Aceh; Dendeng Balado; Dendeng
Batoko; Dendeng Batoko Cabai Hijau; Dendeng ikan; Dengdeng Batoko Cabai Hijau; Dengke Mas na Niura; Dim Sum udang;
Dodol Amurang; Duduli; Duo Sale; Egg Cheese Sandwich; Ekstrak kerang; Ekstrak susu kedelai; Empal Goreng; Empal Sapi;
Emping Bengkulu; Es Brenebon; Fermentasi susu dan laktosa susu; Fermentasi susu, air dadih susu dan laktosa susu dalam
bentuk bubuk; Fish maw (olahan dari ikan); Gado-Gado; Gangan Asam Banjar; Gangan Manok; Gatang Kenari; Gence Ruan;
Geprek Daging; Ginseng merah yang diproses untuk digunakan sebagai sayuran; Gohu; Gong-gong; Gudeg; Gudeg Nangka;
Gula-apel olahan; Gulai Belacan; Gulai Ikan Patin; Gulai Kemba'ang; Gulai Nangka; Gulai Siput Riau; Gulai Tahu; Gulai Telur;
Gulai Tempe; Gulai Tepek Ikan; Gulai Terjun; Gulai ayam; Gulai sapi; Gulungan (lumpia) ikan atau ayam; Gulungan kubis
(stuffed); Gumbo (sup); Gurita Beku; Haddock (ikan) asap; Hasil laut seperti cumi-cumi, kepiting, tiram, udang, lobster, kerang,
teripang, oysters, rumput laut, scallop; Hasil produksi susu; Hasil produksi yang terbuat dari susu (Bukan termasuk Minuman);
Hasil-hasil produksi susu; Hidangan (dessert) dari cranberry; Hidangan dari daging kornet; Hidangan dari labu; Hidangan
utama yang dibuat terutama dari makanan laut; Ikan (dalam bentuk) batangan; Ikan Asap Selais; Ikan Asin Richa; Ikan Bakar
Bandeng; Ikan Bakar Manokwari; Ikan Bakar Sambal Dabu; Ikan Beku; Ikan Bungkus; Ikan Cuka; Ikan Dabu Dabu, diolah;
Ikan Dole; Ikan Dori Bumbu Bali; Ikan Jelawat; Ikan Kakap Fillet Goreng; Ikan Kembung Asam Pedas; Ikan Komu Asar; Ikan
Kuah Belimbing; Ikan Patin Bumbu Acar; Ikan Salem; Ikan Tude; Ikan Tuna; Ikan Tuna Cabai; Ikan Uilulia, diolah; Ikan
cakalang asap; Ikan crispy; Ikan dori goreng tepung; Ikan goreng tenggiri; Ikan jebung bakar; Ikan kaleng; Ikan olahan dalam
kaleng; Ikan pari lempah kuning; Ikan tenggiri asam pedas; Ikan tenggiri bakar; Ikan tenggiri lempah kuning; Ikan teri pedas;
Ikan tuna, diawetkan; Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan; Ilabulo; Irisan-irisan susu (Keju); Isian buah untuk
hidangan; Iwak Samu; Jagung manis, sudah diproses; Jamur geprek; Jamur kancing dalam kaleng; Jeli; Jeli ginseng merah;
Jeli, selai, kolak (compotes); Jeruk mandarin dalam kaleng; Juhu Kujang; Juhu Umbut Rotan; Jujube manis; Juku Pallu Ce'la;
Kabuto; Kacang Goyang; Kacang Telur; Kacang brazil, diolah; Kacang ditaburi gula; Kacang hijau asin; Kacang hijau bumbu;
Kacang hijau garing; Kacang hijau goreng; Kacang hijau panggang; Kacang hijau sangrai; Kacang hijau yang dikeringkan;
Kacang hijau yang sudah diolah; Kacang ketapang, dikeringkan; Kacang ketapang, diolah; Kacang ketapang, diproses;
Kacang mede, dikeringkan; Kacang mete panggang; Kacang panggang; Kacang rasa (berbumbu); Kacang tanah, dikeringkan;
Kalangkala; Kaldu ayam yang dapat diminum; Kaldu daging domba; Kaldu daging sapi; Kaldu ikan; Kaldu pati ayam yang
dapat diminum; Kaldu pati sapi yang dapat diminum; Kaldu sapi yang dapat diminum; Kaldu sayur; Kaldu tom yam; Kaledo;
Kalumpe; Kangkung belacan; Karedok; Karee Kemang; Kasbi Komplet; Kasoami; Kawok; Kefir [minuman susu]; Keju; Keju
kocok; Keju krim untuk makanan pencuci mulut; Keju segar (fresh cheese); Keju vegan; Keju, mentega, yoghurt, dan produk
susu lainnya; Kelapa (buah), tanpa kulit; Kelapa dikeringkan; Kelapa kering yang sudah diolah; Kelaq Kelor; Kembang tahu
pita; Kenari (kacang), diolah; Kentang (dalam bentuk) stick; Kentang Balado Petai; Kepingan hazelnut (kacang); Kepingan
kacang almond; Kepingan kiwi (buah); Keripik Kalakai; Keripik Keladi; Keripik buah-buahan; Keripik ceker ayam; Keripik
gadung; Keripik kelapa; Keripik kentang; Keripik paru; Keripik pete; Keripik rumput laut; Keripik salak; Keripik singkong aneka
rasa; Keripik tahu; Keripik talas; Keripik ubi aneka rasa; Keripik ubi dengan perasa; Keumamah Ikan Kayu; Kezuri-bushi
(serpihan daging ikan yang dikeringkan); Kinca; Kismis; Kiwi (buah), diolah; Kohu-Kohu; Kolak Durian; Konro Bakar;
Konsentrat dan isolat protein kedelai; Konsentrat kaldu; Krem dobel; Krengsengan Ayam; Krengsengan Sapi; Krim buatan,
yaitu krim dengan bahan dasar sayuran; Krim chantilly; Krim dengan buah; Krim kacang kedelai; Krim kelapa; Krim kocok;
Krim kocok beku; Krim kocok beku bukan dari susu; Krim kocok buatan, yaitu krim kocok berbahan dasar sayuran; Krim kocok
bukan berbahan dasar susu; Krim kocok bukan dari susu; Krim kocok untuk topping; Krim kocok untuk topping yang bukan
berbahan dasar susu; Krim rendah lemak; Krim sebagai makanan; Krim segar; Krim susu; Krim untuk minuman [produk susu];
Krim untuk topping yang tidak dikocok untuk kue dan makanan penutup, beku atau tidak beku, siap pakai atau tidak siap pakai
berbahan dasar susu; Krim yang menjadi sediaan olahan terbuat dari buah-buahan dan krim; Krimmer kopi (berbahan dasar
susu); Kripik ikan; Kroket; Kuah Keukarah; Kuah Masam Keu Neung; Kuah Pliek U; Kulit Ayam Goreng Tepung; Kumis
(minuman susu); Kurma; Kurma yang diolah; Lansyen ayam; Lapa-Lapa; Lapis Palaro; Lappet; Laver (rumput laut yang dapat
dimakan), diolah; Lawa; Lawar; Leci kalengan; Leher bebek; Lema; Lemak coklat; Lemak kelapa; Lempah; Lempah Darat;
Lempah Kulat; Lengkeng kalengan; Lichee kering; Lidah sapi asap; Lontong Orari; Lotek; Lumba-lumba; Maca (tanaman),
diolah; Mackerel (ikan) asap; Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan (hasil) laut, tidak hidup; Makanan bantuan kesehatan
yang mengandung ginseng dan ginseng merah; Makanan batangan dan makanan ringan batangan berbahan dasar kacang;
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Makanan batangan dan makanan ringan batangan berbahan dasar sayuran; Makanan batangan dan makanan ringan
batangan yang berbahan dasar buah; Makanan berbahan dasar cumi-cumi; Makanan berbahan dasar ikan; Makanan
berbahan dasar ketela pohon; Makanan dan makanan ringan batangan berbahan dasar protein whey dan kedelai; Makanan
dan makanan ringan yang terbuat dari minyak, lemak, dan kacang yang telah diolah; Makanan genggam yang dibekukan,
disiapkan atau dikemas dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; Makanan kemasan untuk anak-anak dengan
bahan utama ikan; Makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan
atau dimasak; Makanan laut olahan, termasuk makanan laut yang dikemas dalam kaleng dan kantong.; Makanan laut yang
diawetkan; Makanan olahan dengan protein tambahan terutama terdiri dari daging, ikan, binatang buruan unggas, buahbuahan, sayuran, telur atau produk susu; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari buah-buahan; Makanan pembuka beku
terutama terdiri dari daging; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari sayuran; Makanan pencuci mulut terbuat dari
yoghurt, selain es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan pencuci mulut yoghurt selain es krim, es susu dan yoghurt beku;
Makanan pengganti daging, yaitu, protein berbahan dasar tanaman, protein berbahan dasar sayuran; Makanan penutup
berbahan dasar susu; Makanan penutup cepat saji yang berbahan dasar susu; Makanan penutup dengan toping krim;
Makanan penutup krem, kecuali es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan penutup terbuat dari buah; Makanan penutup
terbuat dari kacang; Makanan penutup terbuat dari produk susu (kecuali es krim); Makanan penutup terbuat dari susu;
Makanan porsi kecil yang utamanya terdiri dari daging, ikan, ham, unggas dan atau sayuran; Makanan ringan ayam goreng;
Makanan ringan berbahan dasar buah kering; Makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran dan susu kelapa untuk bayi dan
anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan ringan berbahan dasar polong-polongan (kacang);
Makanan ringan berbahan dasar protein whey dan kedelai; Makanan ringan berbahan dasar singkong; Makanan ringan
berbahan dasar yoghurt; Makanan ringan berbahan dasar yogurt; Makanan ringan cumi-cumi goreng; Makanan ringan dan
keripik berbahan dasar kentang; Makanan ringan kombinasi buah dan selai kacang; Makanan ringan organik berbahan dasar
buah; Makanan ringan organik berbahan dasar sayuran; Makanan ringan organik berbahan dasar yogurt; Makanan ringan
rumput laut goreng; Makanan ringan, berbahan dasar dari buah-buahan atau sayuran; Makanan yang dibekukan, siap saji
atau dalam kemasan yaitu sup, sup dalam bentuk kering, saus buah, bubur buah dan sayuran, bubur buah dan sayuran dalam
bentuk kering, jus buah dan sayuran; Makanan yang didinginkan yang terutama mengandung ikan, daging, dan unggas;
Makanan yang diolah dari ikan; Makanan yang mengandung kacang yang telah dimasak, kacang yang telah dikeringkan, atau
kacang kedelai; Makanan yang terbuat dari daging; Makanan yang terbuat dari daging dan ikan; Makanan yang terbuat dari
minyak, lemak, dan kacang yang telah diolah; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar buah,
sayur, yogurt, dan keju; Manday; Mangga kalengan; Mangut; Manisan Pala; Manisan Terong; Manisan buah; Manisan jahe,
diawetkan dalam sirup; Manuk Napinadar; Masakan olahan ayam yang dilapis atau dicampur dengan tepung; Mentega
almond; Mentega dari bawang putih; Mentega dari tanaman; Minuman bakteri asam laktat; Minuman berbahan dasar beras
(pengganti susu), minuman berbahan dasar kedelai (pengganti susu), minuman berbahan dasar susu almond; Minuman
berbahan dasar susu; Minuman berbahan dasar susu almond; Minuman berbahan dasar susu beraroma; Minuman berbahan
dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila; Minuman berbahan dasar susu kacang
tanah; Minuman berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; Minuman buah atau sayuran terdiri
terutama dari produk susu; Minuman dari biji basil; Minuman dengan bahan dasar yoghurt; Minuman rasa dengan pasta buah
dan berbahan dasar susu; Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan bahan lainnya
atau tidak; Minuman susu cair; Minuman susu terdiri dari buah-buahan; Minuman susu terutama terbuat dari susu; Minuman
terbuat dari keseluruhan atau terutama susu; Minuman terbuat dari yoghurt; Minuman terbuat utamanya dari susu atau produk
susu, minuman susu (didominasi susu), minuman susu mengandung buah; Minuman terdiri terutama dari susu atau produk
susu; Minuman yang mengandung putih telur; Minuman yang terbuat dari putih telur; Minuman yoghurt; Minuman yogurt;
Minuman yogurt yang dicampur biji-bijian; Minuman yogurt yang dicampur buah-buahan; Minuman-minuman berbahan dasar
susu mengandung teh; Minuman-minuman dengan rasa asam susu/ asam laktat, minuman-minuman mengandung rasa asam
susu/ asam laktat; Minuman-minuman susu beraneka rasa; Minyak argan; Minyak canola; Minyak goreng (semprot) berbahan
dasar sayuran; Minyak jagung; Minyak kacang brazil; Minyak kemiri; Minyak kenari (kacang); Minyak salad; Minyak
tengkawang; Minyak yang dapat dimakan; Minyak zaitun extra virgin; Minyak-minyak yang dapat dimakan dan diminum;
Mozarella; Muku Loto; Namgka goreng; Nangka kalengan; Naniura; Nata de coco; Natinombur; Nugget tempe; Odeng; Olahan
ayam kampung; Olesan berbahan dasar bawang putih; Olesan berbahan dasar kacang; Olesan berbahan dasar susu; Olesan
berbahan dasar telur; Olesan hazelnut (kacang); Olesan kacang almond; Olesan krim keju; Onigiri Daging; Onigiri Ikan; Opak;
Opor Ayam; Orak-arik Telur Wortel; Orek Tempe Cabai Hijau; Orek Tempe Kacang; Orek Tempe Serundeng; Pallubasa;
Pallumara; Pampis; Panganan khas Perancis terbuat dari daging (charcuterie); Pangi Dan Saut; Paniki; Papare; Paru Goreng
Balado; Paru goreng; Paru rica rica; Pasta ikan; Pasta kacang; Pasta makanan yang terbuat dari ikan; Pasta sayur; Pasta
tomat; Pastry isi daging; Pempek; Pempek Sambal; Pendap Khas Bengkulu; Penganan khas Perancis terbuat dari daging;
Pengganti daging berbahan dasar sayuran; Pengganti produk-produk susu berbasis tumbuhan dan kacang; Pepaya kalengan;
Pepes Ayam; Pepes Tempe; Pepes Teri; Perkedel Nike; Persiapan bahan; Pesmol; Pindah Patin; Pindang Bandeng; Pisang
Epe; Pisang Gapit; Pisang Goroho; Pisang goreng; Pisang goreng dengan aneka toping; Pisang goreng madu; Pisang
kalengan; Pisang olahan; Plecing Kangkung; Plum Kering; Potongan daging ikan tanpa tulang; Potongan kentang; Prem asin;
Prem hijau yang diawetkan; Prem yang diawetkan; Produk Susu Asam; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Kental; Produk
Susu Rendah Lemak; Produk berbahan dasar susu terbuat dari tumbuhan (bahan pengganti susu); Produk daging kepiting;
Produk daging vegetarian dan vegan; Produk daging yang dibekukan; Produk ginseng merah olahan; Produk ikan yang
dibekukan; Produk makanan dengan dasar yoghurt; Produk makanan laut yang dibekukan; Produk makanan vegetarian, yaitu,
pengganti daging dan ikan berbasis sayuran, pengganti telur, pengganti keju dan minuman makanan berbasis kedelai yang
digunakan sebagai pengganti susu; Produk makanan yang terutama mengandung ikan atau ayam; Produk makanan yang
utamanya terbuat dari buah; Produk olahan berbasis unggas; Produk olahan daging sapi; Produk olahan daging udang;
Produk susu alami atau berperisa yang difermentasi; Produk susu dalam bentuk bubuk untuk membuat yoghurt beku; Produk
susu tawar atau dengan rasa yang difermentasi; Produk tahu (kacang dadih); Produk terbuat dari kentang; Protein kedelai;
Protein nabati yang secara tekstur sudah terbentuk untuk digunakan sebagai pengganti daging; Protein untuk konsumsi
manusia; Protein untuk penggunaan sebagai suatu bahan tambahan makanan; Rabo Ruan; Rambak kulit sapi; Rambutan
kalengan; Ranggit; Ratatouille (makanan vegetarian); Rebon (Udang Kecil); Rebung; Rebung Asam Undak Liling; Rebung
kalengan; Rendang Ayam; Rendang Ayam Kacang Merah; Rendang Ayam Suwir; Rendang Chicken Sandwich; Rendang
Daging Suwir; Rendang Paru; Rendang Sapi; Rica Rodo; Rolade Sapi; Rujak Samalanga; Rujak daun Ubi; Rukem (BuahBuahan); Rumput laut bubuk sebagai bahan baku untuk membuat agar-agar; Rusip; Rw (Erwe); Saksang; Salad, disiapkan;
Salak Condet; Salami (saus daging); Sale pisang; Salmon (ikan) asap; Sambal Tuktuk; Sambusa; Santan Kepiting; Sapota
kalengan; Sarang burung dengan gula batu; Sarang burung dengan gula batu yang bisa dimakan; Sarang burung dengan sari
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buah pir; Sarden dan makarel; Sari cordyceps; Sari sarang burung; Sari-sari daging; Sate Ayam; Sate Babi; Sate Bulayak;
Sate Daging Sapi; Sate Gogos Pokea; Sate Ikan; Sate Kambing; Sate Kelinci; Sate Kerang; Sate Lilit; Sate Makanan Laut
(Seafood); Sate Matang; Sate Payau; Sate Plecing; Sate Pusut; Sate Rembiga; Sate Sosis Ayam; Sate Sosis Sapi; Sate Telur
Ayam; Sate Telur Burung; Sate Temburung; Sate Tuna Gorontalo; Sate Udang; Sate Ulat Sagu; Sate Yang dipanggang; Sate
dan Sop Rusa; Sate klathak; Saus apel; Saus berbahan dasar susu; Sawo Betawi; Sawo Duren; Sawo Mentega; Sawo
olahan; Sayap bebek; Sayur Asem Betawi; Sayur Ganemo; Sayur Kambang Tigarun; Sayur Putungo; Sayur asem; Sayur
lempah darat; Sayur sop; Sayuran Rumpu Rampe; Sayuran dalam kaleng; Sayuran dikeringkan; Sayuran pengganti untuk
krim; Sayuran potong; Scotch eggs [telur rebus yang dibungkus dengan daging sosis dan dilapisi dengan remah-remah]; Sea
bass (ikan), tidak hidup; Sea bream (ikan), tidak hidup; Sediaan (buah) markisa; Sediaan (kacang) almond; Sediaan Trout
(ikan) laut; Sediaan batang bawah; Sediaan bawang; Sediaan bawang dayak; Sediaan bawang merah; Sediaan biji chia;
Sediaan biji labu; Sediaan biji wijen; Sediaan biji-bijian; Sediaan boletes [jamur]; Sediaan buah ara; Sediaan buah delima;
Sediaan buah-buahan; Sediaan daging; Sediaan daging yang diawetkan; Sediaan daun bawang; Sediaan edamame (kacangkacangan); Sediaan hidangan ikan; Sediaan hidangan larva serangga; Sediaan hidangan serangga; Sediaan hidangan
serangga dan larva serangga; Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari daging; Sediaan hidangan yang terutama terdiri
dari ikan; Sediaan jagung rebus; Sediaan jamur; Sediaan jamur porcini; Sediaan jamur tiram; Sediaan kacang; Sediaan
kacang brazil; Sediaan kacang mede; Sediaan kacang polong; Sediaan kacang torreya; Sediaan kacang untuk makanan
manusia; Sediaan kelapa; Sediaan kurma; Sediaan laver (rumput laut yang dapat dimakan); Sediaan lentil; Sediaan makanan
dari kaki babi; Sediaan pecan; Sediaan pistachio (kacang-kacangan); Sediaan polong-polongan (kacang); Sediaan produk
sayuran olahan; Sediaan rebung; Sediaan sayuran; Sediaan sayuran akar yang bisa dimakan; Sediaan siput [scargots];
Sediaan telur ikan; Sediaan telur salmon (ikan) laut; Sediaan terompet hitam [jamur]; Sediaan wortel; Sediaan zaitun; Sediaansediaan krim terbuat dari susu dan susu dan buah-buahan; Sediaan-sediaan makanan berbahan dasar susu; Sediaan-sediaan
terbuat dari yoghurt; Selai; Selai Plum; Selai berbahan dasar kacang; Selai jahe; Selai kacang coklat; Selubung makanan
(berupa) selulosa berkertas; Semur Ayam; Semur Betawi; Semur Daging Sapi; Semur Jengkol; Serundeng; Se’i Daging Sapi;
Sie Reuboh; Silver carps (Ikan), tidak hidup; Singkong goreng; Siomay; Siomay sayuran; Siput Gong Gong; Smoked beef
cheese sandwich; Sop Lokan Laut; Sop Saudara; Sop Ubi; Sosis; Sosis ayam; Soto; Soto Betawi; Soto Ketupat; Soto
Tangkar; Soto Udang; Sotong Beku; Sotong Pangkong; Spirulina (ganggang) olahan; Srombotan; Suet (lemak pada pada
sapi) untuk makanan; Sup (sop) kacang hijau; Sup Gangan; Sup Ikan Batam; Sup Konro; Sup Tunjang; Sup bakso matzo; Sup
dan sup kering; Sup dari kacang hijau; Sup yang sudah dimasak sebelumnya; Sup-sup, bahan-bahan untuk membuat sup;
Suplemen makanan kesehatan mengandung ginseng dan ginseng merah, bukan untuk keperluan medis; Susu Kedelai Kental;
Susu UHT; Susu beraneka rasa; Susu berbentuk jel, susu dengan rasa dan susu kocok; Susu bubuk tanpa lemak dan susu
asam dengan kadar kalori rendah; Susu cair dalam kemasan; Susu dan produk susu; Susu dan produk susu, termasuk
minuman berbahan dasar susu, susu UHT, susu bubuk, dan produk susu yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin
dan/atau mineral; Susu dan produk susu, termasuk yang dicampur dengan produk lain (memiliki produk susu dan susu
sebagai kandungan utama) dan pengganti yang sama dan produk yang dibuat darinya (tidak termasuk dalam kelas lain)
khususnya minuman susu dan susu bubuk, baik dengan perasa maupun tidak; Susu evaporasi (susu kental) dengan dan
tanpa pemanis; Susu full cream; Susu jahe; Susu kacang kedelai; Susu kaleng; Susu kambing bubuk; Susu kambing dan
produk susu yang berasal dari susu kambing; Susu kedelai; Susu kelapa (minuman); Susu kelapa, kelapa kalengan,
dikeringkan dan diawetkan; Susu kental manis; Susu kocok; Susu protein; Susu protein dari telur; Susu yang mengandung
rasa; Susu, produk susu dan pengganti produk susu; Suyuran (dalam) botol; Taburan buah untuk digunakan pada es krim;
Tahu; Tahu Bakso; Tahu Isi; Tahu geprek,; Tahu goreng isi; Tahu keju makanan laut; Tahu kering dengan ikan/ayam; Tahu
pedas; Tape goreng; Tape singkong; Tasak Telu; Tauge kalengan; Telok Ukan; Telur; Telur Ceplok Balado; Telur Pindang;
Telur Skotlandia; Telur dadar padang; Tempat bertengger burung, tidak hidup; Tempe Bacem Jogja; Tempe geprek;
Tempoyak; Teri Krispi; Terong Mapui; Terong balado; Terrines (hidangan) makanan (hasil) laut; Tetelan; Tinoransak; Tongkol
jagung kalengan; Tongseng; Topping berbahan dasar buah untuk makanan; Topping dan isi berbahan dasar buah untuk
makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; Trout (ikan) asap; Trout (ikan), tidak hidup; Tudai; Tum Ayam; Tumis
Buncis; Tumis Bunga Pepaya; Tumis Daun Singkong; Tumis Daun Singkong Bumbu Bali; Tumis Jagung; Tumis Jamur; Tumis
Kacang Panjang; Tumis Kapah; Tumis Kembang Kol; Tumis Kembang Kol Paprika; Tumis Labu Siam; Tumis Nangka Teri
Pedas; Tumis Tahu; Tumis Tauge; Tumis Tempe Kecap; Tumis Terong; Tumis Wortel Kacang Polong; Tumis Wortel Kembang
Kol; Tumis Zukini Paprika; Tuna (ikan), kalengan; Tuna (ikan), tidak hidup; Tuna Kemangi; Udang Selingkuh; Uling (Belut);
Umbut-Umbutan (Daging Buah Rambutan); Ungkot Kemamah; Urap; Usus Ayam Goreng Tepung; Usus ayam; Uta Kelo; Veal
stock (olahan dari tulang daging sapi muda); Vegetable meat ball; Wadi; Walet; Water chesbuts, disiapkan; Water chestnuts,
diolah; Woku Balaga Ikan Mas; Woku Blanga; Yoghurt; Yoghurt beraneka rasa; Yoghurt berbentuk jelly setengah padat
terbuat dari susu yang diinkubasi; Yoghurt kacang kedelai; Yoghurt terdiri dari buah-buahan; Yogurts dengan rasa; abalon,
tidak hidup; abon ikan; abon tulang ikan; abura-age [potongan tahu goreng]; aburaage (dadih kacang kedelai goreng); acai
berry, diolah; acar; acar (ikan) herring; acar Jalapenos; acar bawang; acar dill; acar ikan; acar kulit semangka; acar lobak; acar
mentimun; acar paprika; acar sayuran; agar-agar siap saji; agar-agar*; air dadih; air kaldu; ajvar [paprika yang diawetkan];
akar doraji [balon bunga] yang diawetkan; akar sayuran olahan; albumen untuk keperluan kuliner; alginat untuk keperluan
kuliner; almond (kacang) panggang; almond (kacang), diolah; almond ditaburi gula; almond panggang; alpukat, diolah;
alternatif yogurt berbahan dasar kacang; alternatif yogurt berbahan dasar kacang almond; alternatif yogurt berbahan dasar
kacang mete; alternatif yogurt berbahan dasar kacang polong; alternatif yogurt berbahan dasar kelapa; alternatif yogurt
berbahan dasar sereal ; alternatif yogurt berbahan dasar tanpa susu; anggur (buah), diolah; antipasti (hidangan pembuka);
apel, diolah; aprikot, diolah; artichoke, diawetkan; artichoke, diolah; asinan kubis; asparagus, diawetkan; asparagus, diolah;
aspic (jelli); ayam; ayam (tepung) asam manis (Dak-gangjeong); ayam bumbu beku (frozen) siap saji; ayam giling; ayam
goreng; ayam goreng kremes; ayam goreng rempah; ayam goreng tepung; ayam kecap; ayam panggang; ayam pedas; ayam
teriyaki; ayam yang diolah; baby corn, diolah; bahan makanan berbahan dasar ikan; bahan makanan siap saji yang terutama
terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau
dimasak; bahan makanan vegetarian terbuat dari minyak nabati dan lemak yang bisa dimakan; bahan makanan yang
dikeringkan atau dibekukan yang terbuat dari buah-buahan dan sayuran segar; bahan makanan yang terbuat dari kacang;
bahan makanan, yaitu minyak yang menjadi bahan makanan untuk konsumsi manusia; bahan pengganti daging berbahan
dasar larva serangga; bahan pengganti daging berbahan dasar serangga; bahan pengganti margarin; bahan pengganti
mentega; bahan pengganti produk susu berbahan dasar larva serangga; bahan pengganti produk susu berbahan dasar
serangga; bahan pengganti susu; bahan pengganti susu fermentasi; bahan-bahan produk olahan susu untuk membuat roti;
bahan-bahan susu untuk membuat roti; bakso; bakso ayam; bakso campur; bakso ikan; bakso ikan udang; bakso ikan yang
digoreng; bakso ikan yang tidak digoreng; bakso isi daging ayam cincang; bakso isi daging ikan cincang; bakso isi daging sapi
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cincang; bakso lobster yang dibumbui; bakso sapi; bakso sosis (adonan bakso dalam bentuk sosis); bakso sosis ayam; bakso
sosis ikan; bakso sosis sapi; bakso sotong; bakso tahu ayam; bakso tahu ikan; bakso tahu sapi; bakso telur ayam; bakso telur
ikan; bakso telur sapi; bakso urat; batagor; bawang bombai; bawang goreng; bawang merah olahan digunakan sebagai
sayuran; bawang merah, diawetkan; bawang merah, diolah; bawang putih beku; bawang putih cincang, diawetkan; bawang
putih olahan; bawang putih panggang; bawang, diawetkan; bawang, diolah; bayam, kalengan; bebek beku; belimbing olahan;
belut, tidak hidup; benih disiapkan untuk makanan manusia; benih disiapkan untuk makanan manusia, bukan sebagai bumbu
atau perasa; beri (buah), diolah; beri, beku; beri, diawetkan; beri, dikeringkan; berry diawetkan; biji bunga matahari, diolah; biji
bunga matahari, disiapkan; biji chia, diolah; biji labu olahan; biji pinang, diproses; biji pisang, diolah; biji rami untuk makanan
manusia; bisques (sup); bit daging; bit, diolah; blackberry, beku; blackberry, diolah; blackcurrant, beku; blackcurrant, diolah;
blueberry, beku; blueberry, diolah; blueberry, keringkan; bok choy, diolah; bola-bola kentang; boletes [jamur], diawetkan;
boletes [jamur], diolah; boneka cabai; botifarra [sosis]; boysenberry, diolah; bratwurst (saus); buah ara, diolah; buah ara,
kering; buah beku; buah berbahan dasar konsentrat untuk memasak; buah botol; buah cepat beku; buah dan sayuran beku;
buah dan sayuran kaleng; buah dan sayuran yang dimasak; buah delima, diolah; buah diawetkan; buah irisan botolan; buah
kaleng atau botol; buah leci olahan; buah mengkudu, diolah; buah mentah, diiris; buah mentah, kupas; buah pektin untuk
keperluan kuliner; buah pinang yang telah diolah; buah pinang, diolah; buah tidak dimasak, disiapkan; buah yang diawetkan
dalam alkohol; buah yang sudah diolah; buah, diawetkan; buah, direbus; buah-buahan dan sayur-sayuran yang diawetkan,
diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan dimasak; buah-buahan dan sayuran kering; buah-buahan yang dimasak; buah-buahan
yang diolah dalam kemasan; buah-buahan, dikeringkan; buah-buahan, dimasak; buah-buahan, diolah; buah-buahan, kaleng;
bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, mineral dan vitamin untuk membuat protein yang dikocok (protein
shakes); bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, mineral dan vitamin untuk membuat smoothie; bubuk
keju; bubuk lecitin yang dapat dimakan; bubuk susu; bubur apel; bubur buah; bubur buah acai; bubur buah asam jawa; bubur
kepiting; bubur tomat; bubur zaitun; bulgogi [Hidangan Daging Sapi Korea]; bulgogi [daging sapi panggang yang diiris dan
dibumbui]; buncis, dikeringkan; buncis, diolah; buncis, kaleng; bunga yang bisa dimakan, kering; bunga yang dapat dimakan,
diolah; burger berbahan dasar larva serangga [roti]; burger berbahan dasar serangga [roti]; busa ayam; cabai dengan daging;
cabai dengan keju; cairan semi-transparan yang tertinggal selama proses pengendapan dalam pembuatan keju yang memiliki
warna kuning-kehijauan dengan rasa yang sedikit asam dan aroma yang agak harum (whey powder) (hasil produk susu);
camilan berbahan dasar buah kering; campuran buah kering; campuran eggnog tanpa-alkohol; campuran makanan ringan
yang terdiri dari buah-buahan olahan, kacang olahan atau kismis; campuran sup; campuran untuk membuat kaldu; campuran
untuk membuat sup; campuran yang mengandung lemak untuk irisan roti; capcay; caponata (hidangan); celimpungan; ceri
maraschino; ceri(buah), diolah; ceri, beku; ceri, diawetkan; ceri, keringkan; ceviche (hidangan laut); chanterelles [jamur],
diawetkan; chanterelles [jamur], diolah; cheonggukjang jjigae [Hidangan Korea yang terdiri terutama dari tahu dengan pasta
kedelai kaya]; chestnut, dipanggang; chia milk [bahan pengganti susu]; chili verde [hidangan siap saji]; chorizo (sosis babi);
chuños [kentang beku-kering]; chuños [kentang kering]; clementine (buah), diolah; clotted cream (krim padat); cloudberry,
diolah; cocoa butter untuk makanan; cod (ikan), tidak hidup; cold cuts (daging); collard greens (kacang-kacangan), diolah;
compotes (hidangan penutup); consommés (sup); corn dogs (saus); cranberry, beku; cranberry, diolah; cranberry, keringkan;
crawfish (udang), tidak hidup; cumi kering; dadih; daging; daging asap; daging asin; daging atau ikan kalengan; daging ayam;
daging ayam kemasan; daging ayam yang diasinkan; daging babi asap; daging babi dan kacang kalengan; daging babi,
kalengan; daging beku-kering; daging buatan instan; daging buatan manusia; daging burger; daging cincang terbuat dari buahbuahan; daging dan sayuran yang dibalut dengan bubuk untuk menggoreng; daging dimasak dalam botol; daging giling;
daging goreng; daging ham sapi; daging ham yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); daging instan; daging irisan;
daging kaleng, ikan, sayuran dan buah-buahan; daging kalkun (diasinkan atau diasap); daging kemasan; daging kering;
daging kering instan; daging kornet; daging makan siang; daging masak; daging olahan [pengganti daging]; daging olahan
asap; daging panggang; daging panggang direndam dalam saus kedelai; daging sapi; daging sapi asap; daging sapi kering;
daging sapi olahan; daging sapi rebus; daging segar; daging unggas segar; daging vegetarian terbuat dari minyak kedelai;
daging yang bisa dimakan; daging yang diawetkan atau diolah; daging yang dimasak, kalengan; daging yang telah diawetkan
sebelumnya dan siap untuk dimasak; daging, beku; daging, diawetkan; daging, diolah; daging, ikan, unggas dan binatang
buruan; daging, kaleng; daging, unggas dan binatang buruan; dak bulgogi [Hidangan Korea yang terdiri dari ayam panggang
yang diiris dan dibumbui]; dak galbi [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari ayam tumis dalam pasta cabai yang
difermentasi]; dal [hidangan siap saji]; daun anggur (buah), diolah; daun bawang, diolah; dendeng; dendeng ayam; dendeng
ikan; dicampur minyak sayur untuk keperluan kuliner; dicampur minyak sayur untuk makanan; dimsum; disiram; doenjang
jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari tahu dengan pasta kedelai]; domba (daging), diolah; durian kering; dwaeji
bulgogi [Hidangan Korea yang terdiri dari daging babi panggang yang diiris dan dibumbui]; edamame (kacang-kacangan),
diolah; eggnog tanpa-alkohol; ekstrak buah untuk keperluan kuliner; ekstrak daging; ekstrak daging sapi panggang; ekstrak
jamur untuk keperluan kuliner; ekstrak rumput laut untuk makanan; ekstrak sayuran untuk keperluan kuliner; ekstrak sayuran
untuk makanan; ekstrak tomat; ekstrak unggas; escamoles [larva semut yang dapat dimakan, disiapkan]; esens ayam; feijoa
[nanas jambu biji] olahan; fermentasi susu untuk keperluan kuliner; fillet dada ayam; fillet haddock (ikan); fillet ikan; fillet ikan
teri; fish en; foie gras (makanan Perancis dari hati angsa atau bebek); fondue (keju melted) berbahan dasar minyak;
frankfurters [sosis]; galbi [hidangan daging panggang]; game (daging), tidak hidup; ganggang dimakan kering; ganjang-gejang
[kepiting yang direndam dalam kecap]; gelatin daging; ghee (minyak samin); gherkins (acar mentimun); gimjaban [keranjang
bumbu]; ginjal hewan [jeroan]; ginseng dan ginseng merah beku; ginseng dan ginseng merah kukus; ginseng dan ginseng
merah olahan, bukan untuk keperluan medis; glazed fruits (manisan buah); gnocchi berbahan dasar kentang; gobet (sawut
singkong); goji berry (buah), diolah; gooseberry (buah), diolah; got-gam [kesemek kering]; gravlax (hidangan dari ikan salmon);
guacamole [alpukat dihaluskan]; gulungan cumi-cumi; gulungan kol diisi dengan daging; gurita, tidak hidup; haggis (pudding);
half and half (minuman) [campuran susu dan krim]; hasil olahan ikan untuk makanan manusia; hasil produksi susu kambing;
hasil produksi susu sapi; hasil produksi susu soya; hati; hazelnut (kacang) panggang; hazelnut (kacang), diolah; hazelnut
diawetkan; headcheese (keju tanpa lemak); hearts of palm (olahan dari inti daging tanaman kelapa sawit), diolah; herring roe
kering; hidangan daging siap; hidangan daging yang dimasak; hidangan kari yang sudah dimasak sebelumnya; hidangan
pembuka kemasan beku yang terdiri dari patties dan sosis links berbahan dasar sayuran; hidangan pembuka siap saji yang
terutama terdiri dari daging lobster yang dicelupkan ke dalam adonan dan digoreng; hidangan pembuka yang terdiri terutama
dari makanan laut; hidangan utama beku yang telah dikemas sebelumnya yang sebagian besar terdiri dari makanan laut;
hidangan yang dimasak yang terutama terdiri dari ayam tumis dan pasta cabai yang difermentasi (Dak-galbi); hidangan yang
disiapkan terutama terdiri dari ikan dan makanan laut; hoshi-nori [lembaran rumput laut kering]; hummus [pasta buncis];
hummus menjadi buncis; iga [potongan daging]; ikan dimasak; ikan yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); ikan
asap; ikan asin; ikan bawal dalam kaleng, diasinkan; ikan bawal yang dikeringkan dan dimasak, dieskan, diawetkan; ikan
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beku; ikan dan kentang goreng; ikan dan kerang yang dapat dimakan (tidak termasuk ikan dan kerang yang hidup); ikan dan
krustasea yang bisa dimakan (tidak hidup); ikan goreng; ikan goreng kremes; ikan goreng rempah; ikan herring, tidak hidup;
ikan kering; ikan rebus dan kering; ikan suwir goreng; ikan teri asin; ikan teri, diolah; ikan teri, tidak hidup; ikan, diawetkan;
ikan, diolah; ikan, kaleng; ikan, tidak hidup; irisan buah; irisan buah, kalengan; irisan daging babi; irisan daging kambing; irisan
daging sapi; irisan sayuran; irisan sayuran, kaleng; isi daging pie; isian buah untuk roti dan kue; isinglass (gelatine) untuk
makanan; jaban gim [bejana berbumbu]; jagung manis, diolah; jagung manis, kalengan; jagung rebus; jagung rebus disiapkan
dengan keju; jagung rebus disiapkan dengan rempah-rempah; jambu biji stroberi olahan; jamur enokitake, diawetkan; jamur
enokitake, diolah; jamur hitam yang bisa dimakan kering; jamur kering yang bisa dimakan; jamur matsutake, diawetkan; jamur
matsutake, dikeringkan; jamur matsutake, diolah; jamur morel, diolah; jamur murni; jamur porcini, diawetkan; jamur porcini,
diolah; jamur shiitake, diawetkan; jamur shiitake, dikeringkan; jamur shiitake, diolah; jamur tiram, diawetkan; jamur tiram,
diolah; jamur yang dapat dimakan, diolah; jamur, diawetkan; jamur, diolah; jamur, kering; jeli almond; jeli buah; jeli daging; jeli
ginseng merah, bukan untuk keperluan medis; jeli ikan; jeli kopi; jeli siap saji; jeli teh; jeli untuk makanan; jeli, selai; jeli, selai,
saus buah-buahan; jelly yang berbahan dasar buah biwa (loquat); jelly yang berbahan dasar buah pir; jelly yang terbuat dari
tempurung kura-kura dan campuran beragam tanaman herbal (Gui Ling Gao); jerky (daging tanpa lemak); jeruk (buah), diolah;
jeruk bali (buah), diolah; jeruk darah (buah), diolah; jeruk keprok, diolah; jeruk mandarin (buah), diolah; jeruk nipis Spanyol
olahan; jicama (bangkuang), diolah; jus buah untuk memasak; jus daging; jus jeruk nipis untuk keperluan kuliner; jus lemon
untuk keperluan kuliner; jus tiram; jus tomat untuk memasak; jus truffle (jamur); kacang adzuki, diawetkan; kacang almond,
ditumbuk; kacang asin; kacang atom; kacang dadih (dalam) batangan; kacang dadih (tahu); kacang dadih [sayuran olahan];
kacang dadih [tahu]; kacang dan makanan ringan berbahan dasar buah kering; kacang dengan rasa; kacang diberi bumbu;
kacang digoreng ulang; kacang dikupas; kacang dilapisi madu; kacang diolah; kacang ditaburi gula; kacang garing; kacang
kacang; kacang kaleng; kacang kedelai fermentasi (natto); kacang kedelai fermentasi [natto]; kacang kedelai kering; kacang
lebar, diawetkan; kacang macadamia, diproses; kacang makadamia, siap sedia; kacang manisan; kacang mede asin; kacang
mede, diolah; kacang mede, diproses; kacang merah, diawetkan; kacang merah, kaleng; kacang mete yang dilumuri bubuk
coklat; kacang mete yang diolah; kacang olahan; kacang olahan, biji dan daun sirih digunakan sebagai bahan pan masala;
kacang organik dan snack bar berbasis biji; kacang oven; kacang panggang; kacang panggang dalam saus tomat; kacang
pedas; kacang pilus; kacang pinus, diolah; kacang polong kalengan; kacang polong, diawetkan; kacang polong, diolah; kacang
polong, kaleng; kacang pucat; kacang tanah, diawetkan; kacang tanah, diolah; kacang yang dilapisi dengan wasabi; kacang,
diawetkan; kacang, dikeringkan; kacang, diolah; kacang, kalengan; kacang-kacang yang sudah dimasak; kacang-kacangan
yang dapat dimakan; kacang-kacangan yang diawetkan; kacang-kacangan yang dimasak; kakap merah (ikan), tidak hidup;
kaki katak beku; kaldu; kaldu ayam; kaldu beku; kanten [potongan agar-agar kering]; karper, tidak hidup; katak yang bisa
dimakan, tidak hidup; kaviar; kebab pisang; kebab shish (daging); kecambah brussel, diolah; kedelai olahan; kedelai yang
diawetkan untuk makanan; kedelai yang sudah diolah dan diawetkan; kedelasi fermentasi; keju; keju Fondue; keju asap; keju
buatan (atau keju tiruan); keju cetakan-matang; keju cheddar; keju dalam bentuk dips; keju dari susu domba; keju dicampur;
keju feta; keju keras; keju lunak (soft-ripened); keju peram; keju putih; keju segar; keju segar dari Perancis yang menggunakan
susu sapi yang dipasteurisasi; keju segar yang tidak diperam; keju susu kambing; keju yang mengandung herbal; keju yang
mengandung rempah-rempah; kekekalan daging; kelapa parut; kelapa sawit untuk keperluan kuliner; kelapa, diolah; kelapa,
kering; kelp (rumput laut), diolahan; kentang beku olahan; kentang cincang goreng; kentang goreng; kentang goreng beku;
kentang goreng singkong; kentang olahan; kentang panggang; kentang tumbuk; kentang tumbuk instan; kentang yang
dimasak; kentang yang sudah diolah dan diawetkan; kentang, diawetkan; kentang, diolah; kephir [minuman susu]; kepingan
kentang; kepiting saus padang; kepiting, tidak hidup; kerang asap; kerang beku; kerang biru, tidak hidup; kerang kering;
kerang, tidak hidup; kering talas; kering tremella fuciformis dimakan; keripik; keripik apel; keripik bayam; keripik buah; keripik
ikan; keripik jamur; keripik kentang; keripik kentang rendah lemak; keripik kentang terbuat dari ubi jalar; keripik kubis; keripik
kumara (kentang manis); keripik nangka; keripik pare; keripik pepaya; keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik
sukun; keripik talas; keripik tempe; keripik ubi; keripik usus; kernel (inti) kacang kenari; kielbasa (sosis); kimchi; kimchi
[hidangan sayur fermentasi]; kimchi jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari sayuran fermentasi, daging babi dan
tahu]; kismis; kismis merah, beku; kismis merah, diolah; kkakdugi [Hidangan lobak fermentasi Korea]; kkakdugi [kimchi lobak
potong dadu]; klipfish [ikan cod asin dan kering]; knockwurst (sosis); knödel (pangsit) kentang; kohlrabi (kubis), diolah; koktail
zaitun; kolak buah; kolostrum untuk keperluan kuliner; konnyaku (jeli yang dikeringkan yang terbuat dari ujung akar-akaran
yang dibumbui); konnyaku atau jeli yang dikeringkan yang terbuat dari ujung akar-akaran yang dibumbui; konsentrat kaldu;
konsentrat kaldu daging; konsentrat sayuran untuk keperluan kuliner; koridofu (dadih kacang kedelai beku kemudian
dikeringkan); kornet ayam; kornet koin; kornet kotak; kornet sapi; krim; krim [produk susu]; krim [susu sebagai unsur utama];
krim asam; krim berbahan dasar sayuran; krim buatan [bahan pengganti produk susu]; krim bubuk; krim bubuk (produk susu);
krim bubuk [produk susu]; krim keju; krim menjadi produk susu; krim mentega; krim non-susu (krim yang terbuat dari minyak
dan/atau lemak yang dapat dimakan); krim organik; krim segar; krim senyawa (compound cream) (krim yang terbuat dari krim
susu dan minyak dan/atau lemak yang dapat dimakan); krim untuk minuman; krimer bukan dari susu; krimer tanpa kandungan
susu; kroket ayam; kroket ikan; kroket kentang; kroket salmon; krustasea (udang), tidak hidup; kuaci; kubis seledri, beku;
kubis, diolah; kue ikan; kue ikan thailand; kuli babat (dari hewan peternakan); kulit babi; kulit babi kembung; kulit bahtera, tidak
hidup; kulit buah; kulit sosis dan tiruannya; kulit sosis terbuat dari bahan sintetis; kulit sosis terbuat dari usus alami; kumara
(kentang manis), diolah; kumys [minuman susu]; kuning telur; kupas bawang putih; kurma, dikeringkan; labu, diolah; laksan;
laktoferin yang mengandung zat besi (iron lactoferrin) (produk susu); landak laut hasil fermentasi garam; landak laut, tidak
hidup; langoustines (udang), tidak hidup; larva serangga yang dapat dimakan, tidak hidup; lassi (minuman yoghurt); lassi
mangga; lemak babi; lemak daging sapi; lemak dari proses hydroginasi sayuran (untuk makanan); lemak hewani untuk
makanan; lemak kelapa; lemak nabati untuk makanan; lemak paus untuk makanan; lemak sapi untuk makanan; lemak untuk
makanan; lemak yang bisa dimakan; lemon (buah), diolah; lengkeng kering; lentil (kacang), diolah; lentil, diawetkan; lentil,
dikeringkan; lesitin untuk keperluan kuliner; lidah buaya disiapkan untuk konsumsi manusia; lidah iblis [devil's togue]
[konnyaku]; limau (jeruk), diolah; lobak kering; lobster, tidak hidup; loganberry (buah), diolah; macadamias (kacang-kacangan),
diolah; macadamias panggang; makan malam pra-paket yang terdiri terutama dari daging; makan malam pra-paket yang
terdiri terutama dari ikan; makan malam pra-paket yang terdiri terutama dari makanan laut; makan malam pra-paket yang
terdiri terutama dari permainan; makan malam pra-paket yang terdiri terutama dari unggas; makanan (hasil) laut, kalengan;
makanan batangan berbahan dasar buah, kacang dan sayuran; makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa
nugget, otak-otak); makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan bento terbuat dari
daging/ayam; makanan berbahan dasar daging; makanan berbahan dasar buah; makanan berbahan dasar sayuran;
makanan berbahan dasar tahu; makanan dingin terutama terdiri dari daging; makanan dingin terutama terdiri dari ikan;
makanan dingin terutama terdiri dari unggas; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari daging; makanan dingin yang
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sebagian besar terdiri dari ikan; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari unggas; makanan disiapkan terutama terdiri
dari pengganti daging; makanan kemasan dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan untuk
anak-anak dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan yang terutama terdiri dari daging,
ikan, unggas atau sayuran; makanan laut beku; makanan laut tempura; makanan laut yang dikeringkan; makanan laut, yang
dikaleng (dilapisi dengan timah); makanan minuman berbahan dasar susu, tidak termasuk susu kocok; makanan olahan di
kelas ini yang mengandung suplemen tambahan nutrisi dan diet; makanan olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas
atau sayuran; makanan olahan yang dicincang seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger berbahan
dasar tumbuh-tumbuhan; makanan olahan yang dicincang seperti daging atau sejenisnya dibentuk bulat pipih; makanan
pembuka beku terutama terdiri dari ayam; makanan pembuka beku terutama terdiri dari makanan laut; makanan pembuka
beku yang sebagian besar terdiri dari makanan laut; makanan pembuka yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau
sayuran; makanan pengganti berbahan dasar buah dalam bentuk batangan (non-medis); makanan pengganti berbahan dasar
kacang dalam bentuk batangan (non-medis); makanan pengganti daging yang dibekukan; makanan penutup (dessert) yang
berbahan dasar kacang; makanan penutup berbahan dasar buah; makanan penutup berbahan dasar kedelai; makanan
penutup dibuat terutama dari pengganti susu; makanan penutup dibuat terutama dari produk susu; makanan penutup susu
dingin; makanan penutup terbuat dari pengganti susu; makanan penutup terbuat dari produk susu; makanan penutup terdiri
dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan penutup yang terbuat dari yoghurt; makanan pra-paket yang terutama terdiri
dari binatang buruan; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari daging; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari ikan;
makanan pra-paket yang terutama terdiri dari makanan laut; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari unggas; makanan
ringan berbahan dasar manioc (ketela); makanan ringan berbahan dasar benih probiotik; makanan ringan berbahan dasar biji;
makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar buah probiotik kering; makanan ringan berbahan
dasar daging; makanan ringan berbahan dasar ikan; makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan berbahan
dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar kedelai probiotik; makanan ringan berbahan dasar kentang; makanan ringan
berbahan dasar larva serangga; makanan ringan berbahan dasar laver (rumput laut yang dapat dimakan); makanan ringan
berbahan dasar probiotik; makanan ringan berbahan dasar sayuran; makanan ringan berbahan dasar serangga; makanan
ringan dan keripik berbahan dasar kacang; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kedelai; makanan ringan dan keripik
berbahan dasar sayuran; makanan ringan dengan bahan utama daging; makanan ringan manisan buah; makanan ringan siap
saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya;
termasuk keripik kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan daging babi,
makanan ringan daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus,
keju; makanan ringan terutama terdiri dari buah-buahan dan kacang-kacangan; makanan ringan yang terbuat dari daging;
makanan ringan/ camilan yang disiapkan terutama terdiri dari sayuran segar; makanan siap saji terutama terdiri dari pengganti
daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah; makanan siap
saji terutama terdiri dari tahu; makanan yang berbahan dasar daging, ikan, buah atau sayuran; makanan yang dicincang,
seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, bit, gandum, bawang putih dan
bawang merah; makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung
kedelai, lentil (sayuran kacang-kacangan) atau sayur-sayuran; makanan yang disiapkan dari ikan; makanan yang disiapkan
terutama terdiri dari binatang buruan; makanan yang disiapkan terutama terdiri dari makanan laut; makanan/hidangan utama
berbahan dasar sayuran; makarel, kalengan; mangga (buah), diolah; mangga hijau; mangga kering; manisan almond; manisan
ceremai; manisan jahe; manisan kacang; margarin; markisa (buah), diolah; marrons glacés [manisan chestnuts]; masakan
matang yang terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan; mascarpone (keju); meju
[Kacang kedelai fermentasi gaya Korea]; melon (buah), diolah; mentega; mentega apel; mentega dengan bumbu; mentega
kakao; mentega kelapa; mentega madu; mentega putih; mentega susu; minuman asam laktat; minuman asam laktosa (produk
buah, bukan susu); minuman berbahan dasar bukan dari lemak susu; minuman berbahan dasar gandum [bahan pengganti
susu]; minuman berbahan dasar kacang polong [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar santan; minuman
berbahan dasar sereal (pengganti susu); minuman berbahan dasar sereal [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar
susu; minuman berbahan dasar susu almond; minuman berbahan dasar susu beras; minuman berbahan dasar susu dengan
kandungan buah-buahan; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan jus buah; minuman berbahan dasar susu
dengan kandungan kopi; minuman berbahan dasar susu dengan toping : boba, pearl, jelly; minuman berbahan dasar susu
kacang; minuman berbahan dasar susu kacang mete; minuman berbahan dasar susu, yaitu susu evaporasi; minuman
berbahan dasar yogurt; minuman berdasarkan pengganti susu fermentasi; minuman berenergi berbahan dasar susu; minuman
dan bubuk berbahan dasar susu; minuman non-alkohol disiapkan dari susu atau yoghurt; minuman pengganti makanan nabati
berbasis susu; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; minuman prebiotik;
minuman rasa stroberi berbahan dasar susu; minuman segar yaitu minuman berbahan dasar susu ditambah krim keju dan
gula aren bakar; minuman susu dengan rasa cokelat; minuman susu dengan rasa kakao; minuman susu dengan rasa kopi;
minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu dengan rasa teh; minuman susu kedelai; minuman
susu, susu sebagai komponen utama; minuman yang terbuat dari yogurt; minuman yang terutama terdiri dari susu; minuman
yogurt; minuman yogurt yang dicampur ice cream; minuman yogurt yang dicampur perasa kopi; minyak (dari tumbuhan) untuk
keperluan kuliner; minyak (dari tumbuhan) untuk makanan; minyak almond; minyak alpukat; minyak argan untuk keperluan
kuliner; minyak argan untuk memasak; minyak bayam; minyak beechnut; minyak bekatul untuk makanan; minyak biji anggur
untuk keperluan kuliner; minyak biji anggur untuk makanan; minyak biji apel; minyak biji asam jawa; minyak biji delima; minyak
biji gandum; minyak biji grapefruit; minyak biji kesemek; minyak biji kurma; minyak biji labu; minyak biji labu untuk keperluan
kuliner; minyak biji labu untuk makanan; minyak biji perilla; minyak biji poppy; minyak biji quinoa; minyak biji rami untuk
makanan; minyak biji semangka; minyak biji teh; minyak biji tomat; minyak bunga matahari untuk keperluan kuliner; minyak
bunga matahari untuk makanan; minyak campuran untuk makanan; minyak canola; minyak canola untuk keperluan kuliner;
minyak canola untuk makanan; minyak colza untuk keperluan kuliner; minyak colza untuk makanan; minyak dan lemak untuk
makanan; minyak dan lemak yang dapat dikonsumsi; minyak dedak padi; minyak dedak padi untuk keperluan kuliner; minyak
goreng; minyak hewani untuk keperluan kuliner; minyak hewani untuk makanan; minyak ikan paus untuk keperluan kuliner;
minyak ikan paus untuk makanan; minyak ikan yang dapat dimakan untuk keperluan kuliner; minyak infus untuk keperluan
kuliner; minyak infus untuk memasak; minyak inti sawit untuk keperluan kuliner; minyak inti sawit untuk makanan; minyak
jagung; minyak jagung untuk makanan; minyak jeruk nipis untuk keperluan kuliner; minyak jeruk untuk keperluan kuliner;
minyak kacang; minyak kacang kemiri; minyak kacang mete; minyak kacang mongongo; minyak kacang pinus; minyak kacang
untuk keperluan kuliner; minyak kacang untuk makanan; minyak kedelai [untuk makanan]; minyak kelapa organik untuk
digunakan dalam memasak dan persiapan makanan; minyak kelapa organik untuk keperluan kuliner; minyak kelapa untuk
makanan; minyak labu pahit; minyak laut yang bisa dimakan untuk keperluan kuliner; minyak lavander untuk keperluan kuliner;
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minyak lemon untuk keperluan kuliner; minyak lobak; minyak macadamia; minyak mentega; minyak mustard (untuk dimakan);
minyak mustard (untuk konsumsi); minyak nabati; minyak nabati untuk bahan makanan; minyak nabati untuk keperluan
kuliner; minyak nabati yang berasal dari ikan [selain minyak ikan cod]; minyak pequi (lada); minyak perilla untuk keperluan
kuliner; minyak perilla untuk makanan; minyak pistachio; minyak poppyseed untuk keperluan kuliner; minyak rapa untuk
makanan; minyak sacha inchi; minyak safflower; minyak sapote; minyak sawit untuk makanan; minyak sayur dicampur; minyak
sayur yang bisa dimakan; minyak serai untuk keperluan kuliner; minyak terhidrogenasi untuk keperluan kuliner; minyak
terhidrogenasi untuk makanan; minyak tulang untuk makanan; minyak untuk makanan; minyak wijen; minyak wijen untuk
makanan; minyak zaitun extra virgin untuk keperluan kuliner; minyak zaitun extra virgin untuk makanan; minyak zaitun murni;
minyak zaitun untuk keperluan kuliner; minyak zaitun untuk makanan; molen pisang; morels [jamur], diawetkan; morels
[jamur], diolah; mortadella (sosis); mousses berbahan dasar daging; mousses ikan; mozzarella (dalam bentuk) batangan;
mulberry (buah), diolah; namemono (pasta dari kacang kedelai yang difermentasi, bukan untuk sup); nanas, diolah; nanas,
kalengan; nanas, keringkan; nasi susu; natto (kacang kedelai fermentasi); natto [kacang kedelai fermentasi]; nuget; nugget
ayam; nugget ikan; nugget kentang parut; nugget sapi; oi-sobagi [mentimun kimchi]; olahan ceker ayam; olahan daging ayam
untuk isian roti burger; olahan makanan terutama terdiri dari daging; olahan makanan terutama terdiri dari produk daging;
olahan tahu untuk isian roti burger; olein (cair) dari proses hydroginasi biji kelapa sawit (untuk makanan); olesan (spreads)
margarin dan lemak; olesan berbahan dasar ikan; olesan berbahan dasar kacang; olesan berbahan dasar sayuran; olesan
berbahan dasar serangga; olesan berbahan dasar susu; olesan berbahan dasar unggas; olesan berbasis buah; olesan
berbasis daging; olesan buah; olesan keju; olesan lemon; olesan nabati; omelet; onigiri ayam; onion rings; onion rings (olahan
dari bawang); otak-otak; paan masala [olahan kacang, biji dan daun sirih yang digunakan sebagai bahan]; panekuk kentang;
pangsit; pangsit berbahan dasar kentang; paprika jalapeno yang dilapisi tepung roti dan digoreng; paprika, diolah; parmigiana
(hidangan) terong; pasta artichoke; pasta bawang putih untuk keperluan kuliner; pasta buah; pasta ikan; pasta ikan teri; pasta
jambu biji; pasta labu; pasta makanan yang terbuat dari daging; pasta sayur [purees]; pasta sup; pasta terong; pasta terutama
terdiri dari daging; pasta tomat; pasta udang; pasta yang sebagian besar terdiri dari daging; pasta zaitun; pastrami (daging);
pate (pasta hati); pate daging; pecan (kacang-kacangan), diolah; pecan manisan; pecan panggang; pektin untuk keperluan
kuliner; pembungkus sosis, alami atau buatan; pemutih kopi terutama terdiri dari produk susu; pengaturan buah olahan;
pengaturan buah potong; pengganti daging berbahan dasar polong-polongan; pengganti daging berbahan dasar tumbuhtumbuhan; pengganti keju; pengganti makanan, yaitu pengganti daging nabati, pengganti ikan nabati, dan pengganti daging
ayam nabati; pengganti susu, khususnya susu beras, susu kedelai dan susu rami yang digunakan sebagai pengganti susu;
pengganti telur; pengganti unggas; pepaya (buah), diolah; pepaya kering; peperoni (bumbu); pepes cumi; pepes ikan; pepes
tahu; pepes udang; pepperoncini, diolah; perasan pasta buah; perkedel kepiting; perkedel pisang; persediaan daging sapi;
persiapan berbahan dasar susu untuk membuat minuman; persiapan makanan terbuat dari daging; persiapan rumput laut
untuk membuat sup; persiapan sup rumput laut; persiapan untuk membuat kaldu; persiapan untuk membuat sup; persik
(buah), diolah; peuyeum; pie jamur; pinang olahan; pir, diawetkan; pir, diolah; pisang crispy; pisang nugget; pisang raja
goreng; pistachio (kacang-kacangan), diolah; plaices, tidak hidup; polong-polongan (kacang), diolah; potongan daging sapi;
potongan keju segar (fresh cheese); potongan tahu beku-kering [kohri-dofu]; potongan tahu goreng [abura-age]; poutine
[Hidangan Kanada yang terdiri dari kentang goreng dengan saus dadih dan keju]; prem (buah); prem (buah), diolah; prem
gelap; prem hijau; produk berbahan dasar susu kering untuk digunakan sebagai bahan pengganti makanan; produk daging;
produk daging olahan; produk daging sapi; produk ikan asap; produk ikan kaleng; produk laut olahan; produk makanan dan
makanan ringan konsumen yang terbuat dari kentang; produk makanan laut (diasap); produk makanan laut kalengan; produk
makanan laut olahan; produk makanan terutama terbuat dari buah-buahan; produk makanan terutama terdiri dari daging;
produk makanan terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang
diolah atau kacang yang diolah; produk makanan yang mengandung terutama dari sayuran; produk makanan yang sebagian
besar terdiri dari daging; produk makanan yang terbuat dari ikan; produk nutrisi olahraga berbasis susu; produk olahan hasil
laut dalam botolan; produk olahan hasil susu berbahan pengganti susu; produk olahan ikan dalam botol; produk sayuran beku
yang dilapisi adonan dan tepung roti; produk susu; produk susu bebas laktosa; produk susu dalam bentuk bubuk; produk susu
kalsium yang difortifikasi; produk yang terutama terdiri dari daging; produk-produk berbahan dasar daging ikan; produk-produk
berbahan dasar daging surimi; prostokvasha [susu asam]; protein makanan untuk konsumsi manusia; protein nabati
bertekstur; protein nabati bertekstur untuk digunakan sebagai meat ekstender; protein nabati yang secara tekstur belum
terbentuk untuk digunakan sebagai meat extender; protein susu untuk konsumsi manusia; protein whey; puding hitam; puding
putih; pulses (kacang-kacangan) disiapkan untuk makanan manusia; pulses (kacang-kacangan), diawetkan; pulses (kacangkacangan), dikeringkan; pulses (kacang-kacangan), diolah; pulses (kacang-kacangan), kalengan; pupa lebah olahan untuk
makanan manusia; purees (bubur) sayuran; putih telur; putih telur cair; quark [produk susu]; quenelles [daging]; quince (buah),
diolah; radicchio (tanaman) olahan; raspberry, beku; raspberry, diolah; rebung, beku; rebung, diawetkan; rebung, dikeringkan;
rebung, diolah; rendang; rennet (enzim); rhubarb (tanaman), diolah; rollmops (ikan fillet); roti burger daging; roti burger daging
kalkun; roti burger ikan; roti burger sayur; roti burger vegetarian; roti daging cincang; roti daging hamburger; roti daging sapi;
roti hamburger; roti hamburger tidak dimasak; roti kedelai; roti tahu; rumput laut kering yang bisa dimakan; rumput laut
panggang; rumput laut yang dapat dimakan, diolah; ryazhenka [susu panggang fermentasi]; rösti (hidangan dari kentang);
salad antipasto; salad ayam; salad buah; salad buah dan sayuran; salad caesar; salad daging; salad daging kalkun; salad
kacang-kacangan; salad kentang; salad sayuran precut; salad telur belanak; salad unggas; salmon (ikan), kalengan; salmon
(ikan), tidak hidup; salmon yang diawetkan atau diolah; samgyetang [Sup ayam ginseng Korea]; santan; santan bubuk; santan
untuk keperluan kuliner; sapi panggang; sarang burung yang bisa dimakan; sarapan beku [bracken]; sarden (ikan), bukan
hidup; sarden (ikan), kalengan; sari kelapa (santan); sashimi; sate [daging panggang yang ditusuk]; satsumas (tanaman)
diolah; sauce [kacang dimasak dengan kecap]; saus buah; saus cocol tzatziki; saus kacang; saus keju; saus minyak zaitun;
saus pasta kepiting; sawi hijau (sayuran), diolah; sayap ayam; sayur-sayuran dalam kemasan; sayur-sayuran yang diolah;
sayuran asin; sayuran beku; sayuran beku olahan; sayuran beku-kering; sayuran berbahan dasar konsentrat untuk memasak;
sayuran cepat beku; sayuran diawetkan dalam cuka; sayuran hidroponik; sayuran instan; sayuran kaleng atau botol; sayuran
mentah, diiris; sayuran mentah, kupas; sayuran olahan; sayuran olahan dan buah olahan; sayuran panggang; sayuran precut
untuk salad; sayuran tempura; sayuran tidak dimasak, disiapkan; sayuran yang diawetkan dalam minyak; sayuran yang
dikeringkan dalam bentuk bubuk; sayuran yang diliofilisasi; sayuran yang dimasak; sayuran, diawetkan; sayuran, dimasak;
sayuran, diolah; sayuran, kaleng; sediaan Ikan; sediaan Melon; sediaan berbahan dasar larva serangga; sediaan berbahan
dasar larva serangga untuk membuat susu kocok; sediaan berbahan dasar serangga; sediaan berbahan dasar serangga
untuk membuat susu kocok; sediaan biji pisang; sediaan biji poppy; sediaan buah merah; sediaan bubuk untuk membuat
minuman susu; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu, khususnya bubuk susu; sediaan chanterelles [jamur]; sediaan
jamur enokitake; sediaan jamur jerami; sediaan jamur matsutake; sediaan jamur shiitake; sediaan kacang-kacangan untuk
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makanan manusia; sediaan macadamias (kacang-kacangan), siap sedia; sediaan morels (jamur); sediaan nanas; sediaan
paprika; sediaan pulses (kacang-kacangan); sediaan salad (sayuran); sediaan sayuran akar; sediaan sayuran merah; sediaan
truffle [jamur]; sediaan-sediaan berbahan dasar kedelai; selada kol; selai; selai aprikot; selai blackberry; selai blackcurrant;
selai blueberry; selai buah; selai ceri; selai ceri hitam; selai jahe; selai jeruk; selai jeruk dan jahe; selai kacang; selai kacang
coklat; selai kacang mete; selai kelembak; selai lemon; selai nanas; selai peach; selai prem merah; selai rasberi; selai srikaya;
selai stroberi; selubung makanan selulosa; selubung sosis; selubung sosis, alami atau buatan; semangka, diolah; semangka,
disiapkan; semprotan memasak berbahan dasar minyak; semur kari rebus, semur dan sup; seolleongtang [kaldu tulang sapi
Korea]; serai (daun), diolah; seramida (ceramide) (produk susu); seramida (ceramide) susu (produk susu); serangga yang
dapat dimakan, tidak hidup; serbuk sari disiapkan sebagai bahan makanan; serbuk susu kambing; serpihan ikan kering [furikake]; serpihan lapisan kering untuk ditaburkan di air panas [ochazuke-nori]; shepherd's pie (roti); singkong beku; singkong,
diolah; sirsak olahan; smetana [krim asam]; snack bar berbahan dasar biji; snack bar berbasis kacang dan biji; somay; sosis;
sosis asap; sosis bologna; sosis corn dog; sosis daging; sosis daging kalkun; sosis dalam adonan; sosis hot dog; sosis ikan;
sosis koktail; sosis sapi; sosis tidak dimasak; sosis vegetarian; sotong, tidak hidup; souffle (hidangan) kentang manis; souffle
dari sayuran; souffle keju; sphingomyelin (produk susu); steak ikan; stearin (padat) dari proses hydroginasi biji kelapa sawit
(untuk makanan); stik keju; stik talas; stik zucchini; stok daging; stok olahan berbahan dasar rumput laut; strained (yogurt
padat) tanpa air dadih (whey); stroberi kering; stroberi, diolah; sumsum hewan untuk makanan; sup; sup berbahan dasar larva
serangga; sup berbahan dasar serangga; sup ikan; sup instan; sup instan atau sebelum-dimasak; sup kacang; sup kacang
dengan aroma susu; sup kacang merah; sup kari yang sudah dimasak; sup kental tomat; sup kernel kacang tanah; sup
konsentrat; sup krim; sup manis dari kacang; sup manis dari kacang hijau; sup manis dari lengkeng; sup miso instan; sup miso
instan atau yang dimasak sebelumnya; sup miso yang sudah dimasak sebelumnya; sup yang dimasak sebelumnya; sup,
kalengan; surimi (daging ikan yang dilumatkan); susu; susu (dalam bentuk) padatan; susu acidophilus; susu albumin; susu
almon; susu almon dengan rasa dan tanpa rasa; susu almond; susu almond untuk keperluan kuliner; susu barley mutiara
China; susu bebas laktosa; susu beragi (susu diberi ragi); susu beras untuk digunakan sebagai bahan pengganti susu; susu
beras untuk keperluan kuliner; susu berbahan dasar kacang; susu berbahan dasar kacang digunakan sebagai pengganti susu;
susu berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; susu bubuk kedelai; susu bubuk kering (selain untuk bayi) di kelas ini; susu bubuk*;
susu bubuk, selain untuk bayi; susu cair atau susu bubuk dengan protein susu untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair
atau susu bubuk dengan vitamin dan mineral untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk untuk anak kecil
dan anak-anak; susu cair atau susu bubuk untuk orang dewasa dan orang tua; susu dan minuman susu; susu dan produk
hasil olahan susu; susu dan produk susu, tidak termasuk es krim, es susu dan yogurt beku; susu dengan penambahan
kandungan vitamin D; susu dengan penambahan vitamin; susu dengan sereal; susu domba; susu evaporasi; susu fermentasi;
susu gandum; susu kacang; susu kacang [minuman tanpa-alkohol]; susu kacang hijau; susu kacang menjadi bahan pengganti
susu; susu kacang mete; susu kacang tanah; susu kacang untuk keperluan kuliner; susu kambing; susu kambing bubuk; susu
kelapa; susu kental; susu kurma; susu lanjutan untuk anak kecil; susu non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman, sayuran,
gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-buahan; susu non-dairi dan susu bubuk, yaitu susu bubuk berbahan dasar
tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-buahan; susu organik; susu pasteurisasi; susu
pertumbuhan untuk anak kecil dan anak-anak; susu rami untuk digunakan sebagai pengganti susu; susu rendah lemak; susu
sapi bubuk; susu segar; susu semi-skim; susu skim; susu teh, susu sebagai komponen utama; susu umur panjang (tahan
lama); susu yang berasal dari hewan; susu yang berasal dari tumbuhan; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu
lainnya; sweetfish (ikan), tidak hidup; swordfish (ikan), tidak hidup; tablet susu sapi; tahini [pasta biji wijen]; tahu (dadih kacang
kedelai); tahu fermentasi; tahu goreng; tahu makanan laut; tajine [hidangan daging, ikan atau sayuran]; tapenade (hidangan);
tauge, diolah; teh susu berbahan dasar susu; tekwan; telor asin; telur asin; telur ayam; telur bebek; telur beku; telur bitan; telur
bubuk; telur cair; telur ikan, diolah; telur olahan; telur puyuh; telur rebus; telur unggas dan produk telur; telur yang diawetkan;
telur*; telur, diolah; telur, susu, dan produk susu; tempe; tempe [kedelai fermentasi]; tempura daging; tempura jamur; tempura
telur; tempura yang berisi campuran sayuran dan makanan laut (Kakiage); tepung ikan untuk makanan manusia; teripang,
tidak hidup; terompet hitam [jamur], diawetkan; terompet hitam [jamur], diolah; terong Kaviar; terong, diolah; terrine daging;
terrines (hidangan berbahan dasar ikan); terrines (hidangan); terrines ayam; terrines sayuran; tiraditos (Ikan laut yang
dipotong, hidangan khas peru]; tiram, tidak hidup; tomat prem yang sudah dikupas; tomat prem yang sudah dikupas, kalengan;
tomat yang sudah dikupas; tomat, diawetkan; tomat, diolah; tomat, kalengan; topping bruschetta; topping bukan dari susu
untuk makanan, yaitu, topping berasal dari sayuran, buah, biji dan kacang; topping dan isi berasal dari sayuran, buah, biji dan
kacang untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; topping dan isi yang terbuat dari susu gandum, susu
berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; topping
kacang; topping untuk makanan yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit;
truffle [jamur], diawetkan; truffle [jamur], diolah; truffle kering [jamur yang bisa dimakan]; truffle, diawetkan; ubi jalar, diolah; ubi
jalar, hasil olahan; udang beku; udang karang, tidak hidup; udang kelapa; udang kering; udang, bukan hidup; udang, tidak
hidup; ulat kepompong untuk makanan manusia; unggas, tidak hidup; usus untuk membuat puding hitam; usus untuk
membuat selubung makanan; usus untuk membuat selubung sosis; verjus; water chestnuts , diawetkan; whey bubuk; wieners
[sosis]; wortel, diawetkan; wortel, diolah; wortel, kalengan; yaki-nori [lembar rumput laut]; yakitori (daging ayam yang ditusuk
khas Jepang); yoghurt berdasarkan pengganti susu; yoghurt untuk membuat custard; yogurt Yunani; yogurt berbahan dasar
kedelai; yogurt berbahan dasar tumbuh-tumbuhan sebagai bahan pengganti; yogurt rendah lemak; yogurt tanpa lemak; yogurt
untuk anak-anak; yogurts rasa buah; yuba [kulit tahu]; zaitun (buah), diolah; zaitun diisi dengan almond; zaitun diisi dengan
keju feta dalam minyak bunga matahari; zaitun diisi dengan paprika merah; zaitun diisi dengan paprika merah dan almond;
zaitun diisi dengan pesto dalam minyak bunga matahari; zaitun olahan, kalengan; zaitun, diawetkan; zaitun, dimasak; zaitun,
kalengan; zaitun, kering; zat lemak untuk pembuatan lemak dan minyak yang bisa dimakan; zat lemak untuk pembuatan
lemak yang bisa dimakan; zat perekat (gluten) yang digoreng===
===Adaan; Adas manis bubuk; Adonan Pastri; Adonan kue buah badam; Adonan makanan yang mengandung tepung;
Adonan makaroni/spageti; Adonan terigu; Adonan yang didinginkan; Agar-agar buah (gula-gula); Amparan Tatak; Amplang;
Andewi (pengganti kopi); Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Apam Batil;
Apang; Arang aktif untuk makanan; Ares; Asida; Asidah; Aunu Senebre; Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi;
Bahan dasar pizza; Bahan makanan yang sudah disiapkan dalam bentuk saus-saus; Bahan pemanis untuk kue atau minuman
atau makanan; Bahan pengental untuk memasak bahan makanan; Bahan pengental untuk memasak makanan; Bahan
pengganti teh; Bahan pengikat saus; Bahan perekat untuk makanan; Baje Canggoreng; Bakcang (Makanan beras ketan diisi
daging); Bakmi goreng; Bakmi jawa; Bakpao; Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa kacang tanah, rasa coklat,
rasa kacang hitam, rasa kacang hijau pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam kecap; Bakpia;
Bakpia Kukus (Kue tradisional); Bakwan; Balutan salad bumbu selada; Bandos; Bangle; Baozi (roti isi); Bawang dayak kering
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(Bumbu); Bawang merah bubuk; Bay Tat; Bekatul; Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras jepang;
Beras organik; Beras shirataki; Beras untuk bubur; Berbuat curang; Berego; Berondong; Berondong jagung; Bihun Bebek;
Bihun Goreng; Bihun instan; Bihun tepung kacang instan; Biji kopi; Biji rami untuk konsumsi manusia; Biji selasih; Biji-bijian
yang terbagi dua; Bika Ambon; Bingke; Binte Biluhuta; Binyolos; Biscotti; Biskuit (manis atau gurih); Biskuit Gabin (Kue
tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Biskuit coklat; Biskuit kering; Biskuit petit-beure; Biskuit petit-beurre; Biskuit
renyah dengan Krim; Biskuit selai kacang; Biskuit tipis kering; Biskuit untuk menambah nafsu makan; Biskuit yang dilapisi
cokelat; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa cappuccino; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa green tea; Biskuit yang dilapisi cokelat
rasa pisang; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa strawberry; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa susu; Bluder; Boba teh durian;
Bobongko; Bohromrom; Bola-bola kecil yang terbuat dari tepung tapioka; Bolo Kemojo; Bolu Koja; Bolu Kojo; Bolu Paranggi;
Bolu nanas; Brem; Brownies Coklat; Buah Buni; Bubuk bahan makanan terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk bahan
minuman terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk dan campuran untuk membuat saus daging dan saus kaldu; Bubuk dari
buah prem; Bubuk ginseng dan ginseng merah, bukan untuk keperluan medis; Bubuk herbal untuk membuat makanan dan
minuman herbal; Bubuk kari; Bubuk ngo hiong; Bubuk spekulas; Bubuk spikulas; Bubuk untuk es krim; Bubuk untuk membuat
minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Bubuk untuk membuat roti;
Bubur; Bubur Ase; Bubur Ayam; Bubur Baayak; Bubur Mengguh; Bubur Pedas; Bubur Sagela; Bubur dengan bahan dasar
susu untuk makanan; Bubur havermot; Bubur jagung; Bubur kacang hijau; Bubur kacang merah; Bubur nasi ayam; Bumbu;
Bumbu Acar Kuning; Bumbu Ayam Goreng Kuning; Bumbu Ayam Goreng ; Bumbu Ayam Hainan; Bumbu Ayam Kalasan;
Bumbu Ayam Panggang; Bumbu Ayam Saos Inggris; Bumbu Ayam goreng Tumbar; Bumbu Ayam goreng canton; Bumbu
Bacem ( Tahu dan Tempe ); Bumbu Bekicot Goreng; Bumbu Bicap; Bumbu Gado-Gado; Bumbu Garang Asem Daging;
Bumbu Gulai; Bumbu Kacang; Bumbu Kanji Rumbi; Bumbu Karedok/ Terancam; Bumbu Kebuli; Bumbu Krengsengan; Bumbu
Lontong Balap; Bumbu Nasi Goreng Jawa; Bumbu Pepes; Bumbu Rujak Cingur; Bumbu Sambel Goreng; Bumbu Sate Ayam;
Bumbu Sate lilit; Bumbu Sayur Asin Petis; Bumbu Semanggi; Bumbu Soto Mie; Bumbu Soto Udang; Bumbu Tahu Campur;
Bumbu Tahu Telur; Bumbu Tem Ayam Obat; Bumbu Urap Urap; Bumbu ayam ngohiong; Bumbu baikut goreng; Bumbu dari
buah-buahan; Bumbu ikan bakar; Bumbu instan bubuk; Bumbu masak (moto); Bumbu masak dalam bentuk bubuk; Bumbu
mie goreng; Bumbu mie kuah; Bumbu pecel; Bumbu pindang bandeng; Bumbu rendang; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji;
Bumbu untuk sup; Bumbu yang diawetkan; Bumbu-bumbu masak dari tanaman; Bumbu-bumbu yang mengandung
monosodium glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran; Bumbu ayam goreng;
Bumbu ayam kecap; Bumbu bakmoy; Bumbu bali; Bumbu empal goreng; Bumbu kari singapura; Bumbu nasi goreng oriental;
Bumbu nasi goreng pedas; Bumbu nasi uduk; Bumbu sop buntut; Bumbu sop merah; Bumbu sop ayam; Bumbu soto ayam;
Bumbu soto daging; Buras; Burasa; Burger Daging Ayam (Sandwich); Burger Daging Ikan (Sandwich); Burgo; Burongcong;
Busung (Daun Kelapa); Butir gandum yang keras; Butiran jagung olahan; Buttermilk Pancakes; Cabe Kering; Cacapan Asam
(Sambal); Cairan berbumbu untuk merendam makanan; Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; Campuran minuman
berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Campuran tepung; Campuran untuk roti; Cecek;
Celimpungan; Cempedak; Cendawan (truffles) dan pemanis-pemanis coklat; Cendol; Cengkir; Chai Kwe; Chai masala /
minuman teh yang dicampur rempah; Che Hun Tiau; Chocolate chip cookie; Chutney Tomat; Cilok; Cimi-Cimi (kue kering);
Cimol; Cincalok (Bumbu); Cireng; Cokelat dalam bentuk pralin; Coklat terbuat dari bahan campuran antara dark cokelat dan
buah mangrove; Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi, permen; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung];
Cucuru Bayao; Cuka dari sherry; Cuka hitam Cina; Cuka quince (buah); Custard; Dabu Dabu; Daun Mint Kering (bumbu);
Daun jeruk purut kering; Daun mint (bumbu); Daun pandan kering (bumbu); Daun salam kering (bumbu); Daun salam koja
kering (bumbu); Daun sirih kering (rempah-rempah); Dedak; Dodol; Dodol Cempedak; Dodol Kandangan; Dodol Kedondong;
Dodol Kentang Kerinci; Dodol Kole; Dodol buah; Dodol sayur; Doko - Doko Cangkuling; Donat berlubang; Ekstra herbal
(bumbu); Ekstra ragi untuk makanan; Ekstrak coklat; Ekstrak ginseng dan ginseng merah, bukan untuk keperluan medis;
Ekstrak kopi malt; Ekstrak ragi; Ekstrak ragi sebagai olesan; Ekstrak rempah-rempah; Emping (kerupuk dari melinjo);
Enchilada [roti isi]; Engkak Ketan; Es (air yang dibekukan); Es Buah Matoa; Es Campur; Es Campur Ayung; Es Campur
Pelangi Angrek; Es Cendol Betawi; Es Doger; Es Goyang; Es Kelapa Muda Asam Manis; Es Konsumsi; Es Lilin; Es Manado;
Es Palu Butung; Es Selendang Mayang; Es Tiji Mei; Es alam atau buatan; Es cincau; Es coklat durian; Es ketan durian; Es
krim buatan; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Es krim novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan penutup es krim; Es
kristal; Es loli; Es pisang ijo; Es silinder; Es sop durian; Es stik; Es teler; Es untuk minuman penyegar; Es yang dapat dimakan
berbahan dasar air dengan rasa yang dibekukan; Es yang dapat dimakan terutama terdiri dari yogurt; Extrac nira kelapa
(bumbu); Fla [custard]; GIS (bahan pemekar roti); Galamai (dodol khas Sumatera Barat); Gambir (Rempah-Rempah);
Gandaria; Gandasturi; Gandos; Gandum (Oats steel-cut); Gandum giling untuk makanan manusia; Gandum kupas; Garam
meja; Garam rumput laut; Garam untuk pengawetan bahan makanan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan
yang diawetkan; Gelenak; Gemblong; Getuk (Kue); Gluten untuk makanan; Godo Godo; Gogos; Gogoso; Gohok; Gula -gula
(mesis) untuk menghias kue; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula atau pemanis (serbuk, cair atau tablet); Gula kacang;
Gula nira kelapa; Gula semut; Gula sirup; Gula tetes untuk makanan; Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian
manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Gula-gula beku yang mengandung es krim; Gula-gula beku yang mengandung
yoghurt; Gula-gula berisi krim (permen gula-gula); Gula-gula berwarna hitam; Gula-gula kacang; Gulai Pisang; Gulali; Gulo
Puan; Halua Kenari; Hamburger sandwiches; Hasil produksi Madu; Hasil produksi coklat; Hasil produksi penggilingan tepung;
Haver kupas; Hiasan roti yang dapat dimakan; Hidangan kering-beku dengan bahan utama adalah nasi; Hidangan yang
dimasak; Hintalu Karuang; Infus tanpa obat; Intip goreng (makanan berbahan dasar beras); Itak Gurgur; Jadah Lemang;
Jagung Bose; Jagung Catemak; Jagung Titi; Jagung bakar; Jagung goreng; Jagung yang sudah diolah; Jaje Tunjak Lapis
Poteng; Jalangkote; Jawawut yang dihancurkan; Jawawut yang dikupas; Jelai kupas; Jenang; Jenang ketan hitam; Jenang
waloh; Jepa; Jiaozi pangsit; Jinten bubuk; Jipang; Jorong-Jorong; Jus jahe [minuman]; Kacang Pukul Bagan Siapi-siapi;
Kakao; Kapsul kopi terisi; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kapulaga bubuk; Kapurung; Kapusu; Karamel; Karamel
gula-gula; Karasi; Kecalo; Kecap; Kecap asin; Kecap kedelai; Kecap manis; Kecapi; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai
makanan; Keju gembung [camilan jagung]; Kemang; Kembang Goyang; Kembang Loyang; Kembang gula beku; Kembang
gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan / atau buah-buahan; Kembang gula yang dibekukan dengan teh, teh
herbal dan/atau perasa buah-buahan; Kemplang; Kencur bubuk; Keningar (bumbu dapur); Kenta; Kepingan jagung; Kerak
Telor; Keripik Bawang; Keripik Kasubi Pahangga; Keripik camilan sereal; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan
berbahan dasar gandum; Keripik produksi gandum; Keripik sereal; Kerupuk; Kerupuk Atom; Kerupuk Gendar; Kerupuk Ikan;
Kerupuk Jengkol; Kerupuk Kentang; Kerupuk Pecah Seribu; Kerupuk bawang; Kerupuk ikan aneka rasa; Kerupuk ikan dengan
perasa; Kerupuk jagung; Kerupuk kopi; Kerupuk pisang; Kerupuk sagu; Kerupuk udang aneka rasa; Kerupuk udang dengan
rasa; Ketan bumbu; Ketoprak; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Ketupat Kandangan; Ketupat Sayur; Ketupat tahu; Kiam Ko Kwe;
Klabat; Klabat bubuk; Klapertaart; Klappertaart; Kolo; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi
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durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Kopi yang tidak disangrai; Kopi,
ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kremes dari tepung; Kuah Beulangong; Kuah
daging; Kue; Kue Adee; Kue Akar Kelapa; Kue Apang; Kue Apang Colo; Kue Ape; Kue Bagea; Kue Balapis Manado; Kue
Bangket; Kue Bangkit; Kue Baruasa; Kue Berry Bell Trimit; Kue Bhoi; Kue Biji Ketapang; Kue Bingka Kentang; Kue Bingkang;
Kue Bolu Buju; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Bolu Suri; Kue Bong Li Pang; Kue Bugis Betawi; Kue Burgo; Kue
Caraisi; Kue Choco Chip; Kue Cincin; Kue Ciput; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Combro; Kue Cubit;
Kue Cucur; Kue Dadar Gulung; Kue Dadar Jiwo; Kue Dange; Kue Delapan Jam; Kue Dongkal; Kue Engkak Medok; Kue
Gagatas; Kue Gandus; Kue Gegicak; Kue Gemblong; Kue Getas; Kue Gulung; Kue Jejongkong; Kue Jungkong; Kue Kacang
Spesial; Kue Karawo; Kue Kecalo; Kue Keciput; Kue Kelen; Kue Kembang Goyang; Kue Kericu; Kue Klepon; Kue Kubang
Boyo; Kue Kui Kui; Kue Kuipau; Kue Kuping Gajah; Kue Lampu Lampu; Kue Lapis Kojo; Kue Lapis Legit; Kue Lapis Maksuba;
Kue Lapis Sagu; Kue Leker; Kue Lepek Binti; Kue Lepet; Kue Lidah Kucing; Kue Lontar; Kue Lumpang; Kue Lupis; Kue
Manan Samin; Kue Mangkok; Kue Muso; Kue Nastar Keju; Kue Ombusombus; Kue Onde; Kue Ongol-Ongol; Kue Padamaran;
Kue Paso; Kue Pepe; Kue Perut Punai; Kue Pia Saronde; Kue Pinende; Kue Popolulu; Kue Putri Kandis; Kue Putu; Kue Putu
Bambu; Kue Putu Mayang; Kue Rangi; Kue Rintak; Kue Sabongi; Kue Sari Penganten; Kue Satu; Kue Semprit Desa; Kue
Semprit keju; Kue Semprit keju spesial; Kue Sie Itek; Kue Siput; Kue Srikaya; Kue Strawberry; Kue Susu; Kue Talam; Kue Tat;
Kue Tenteng; Kue Timphan; Kue Unti; Kue Vanada; Kue berbahan dasar tepung; Kue bika ambon; Kue choco ball; Kue
daging; Kue dan gula-gula; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue eccles; Kue kering (pastri); Kue kering
Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang mengandung tempe; Kue lumpia; Kue mentega Denmark; Kue mochi; Kue nanas;
Kue pangsit Cina; Kue pastei; Kue pisang; Kue pukis; Kue semolina; Kue semprong; Kue spiku; Kue tifor; Kue tradisional; Kue
yang dibubuhi jahe dan gula; Kue-kue; Kue-kue Denmark; Kue-kue Italia; Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan
dasar dari beras; Kue-kue lobak; Kulit lumpia; Kulit won ton (pangsit); Kuncup bunga pohon caprier untuk pembuat saus;
Kunyit bubuk; Kunyit kering; Kunyit putih bubuk (Bumbu); Kunyit*; Labia Dange (Sagu Dange); Lada hitam bubuk (bumbu);
Ladran (Kue Kering); Laksa Betawi; Lakse; Lakse Kuah; Lakso; Lalampa; Lamang; Lasagna; Lek Tau Suan; Lemang; Lemang
Tapai; Lemper; Lemper Daging; Lempok; Lempok Durian; Lempok Durian Riau; Lenggang; Lengkuas bubuk; Lepat; Lepet;
Lobi-Lobi; Lontong; Lontong sayur; Lopek Bugi; Lumpia basah; Lumpia goreng; Lumpia kering; MSG (Monosodium
Glutamate); Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Madu untuk Makanan
manusia; Madu zaitun; Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Makanan batang berenergi berbahan dasar madu;
Makanan berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar teh; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan berbentuk
batangan yang mengandung sereal, berprotein dan berenergi ; Makanan dalam kaleng, alumunium kontener/alumunium foil
maupun kanton plastik siap saji yang terdiri dari nasi dan lauk pauknya dengan tambahan daging sapi/ daging ayam/ikan,
sayur-sayuran, buahan-buahan dalam kaleng.; Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan
atau mi; Makanan dari gandum untuk makan pagi; Makanan penutup; Makanan penutup beku berupa air es dengan rasa;
Makanan penutup berbahan dasar beras, makanan penutup muesli; Makanan penutup berbahan dasar sereal [kembang gula];
Makanan penutup mousse; Makanan penutup terbuat dari cokelat; Makanan penutup terbuat dari nasi; Makanan penutup
terbuat dari sereal; Makanan penutup terbuat dari tepung; Makanan pokok orang Meksiko; Makanan ringan batangan yang
mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula); Makanan ringan berbahan dasar beras;
Makanan ringan berbahan dasar beras [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan berbahan
dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar sereal dalam bentuk
batangan; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Makanan ringan berbahan
dasar tepung yang memiliki varian rasa udang pedas manis dan rumput laut; Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan
beras; Makanan ringan terutama terdiri dari gandum; Makanan ringan terutama terdiri dari pasta atau nasi; Makanan ringan
terutama terdiri dari roti; Makanan ringan terutama terdiri dari sereal atau gandum; Makanan ringan yang terbuat dari tepung
kentang; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang dibekukan; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang didinginkan;
Makanan siap saji berbasi beras; Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie; Makanan untuk mencuci mulut
berbahan dasar telur; Makanan untuk sarapan terbuat dari jagung; Makanan yang dibuat terutama dari nasi, pasta, atau mie;
Makanan yang dibuat terutama dari pasta; Makanan yang mengandung tepung; Makanan, makanan ringan dan makanan
ringan organik berbahan dasar sereal; Malt untuk makanan; Mantou; Martabak; Martabak Aceh; Martabak bangka; Matcha /
teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Menteng; Merica bubuk; Meses cokelat; Mesis (gulagula); Meuseukat; Mie; Mie Aceh; Mie Asia; Mie Celor; Mie Gomak; Mie Jalak Sabang; Mie Keriting; Mie Koba; Mie Korea; Mie
Lendir; Mie Pantiaw; Mie Sagu; Mie Tarempa; Mie Terbang; Mie Titi; Mie Vietnam; Mie beras cina; Mie italia; Mie jepang; Mie
kering (rehydratable) seperti soba kering (organik), udon kering (organik), ramen kering (organik), somen kering (organik); Mie
kering untuk bayi termasuk udon kering untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi.; Mie segar; Mie
shirataki; Mie yang dibekukan hingga ke bagian dalam; Mie yang didinginkan; Mie yang terbuat dari Jagung; Mie yang terbuat
dari Singkong; Milu Siram; Minuman Air Tebu Nostalgia; Minuman Es Air Mata Pengantin; Minuman Es Jeruk Kunci; Minuman
Es Kacang Merah; Minuman Es Laksamana Mengamuk; Minuman Es Sirup Mak Inang; Minuman Jus Pinang; Minuman Kopi
Hawai; Minuman Martebe; Minuman Roco Timun; Minuman Sirsak Markisa; Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan
dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman beras kencur; Minuman
berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu; Minuman berbahan dasar madu;
Minuman berbahan dasar makanan berbasis susu (dairy); Minuman berbahan dasar teh bunga blimbing wuluh; Minuman
berbahan dasar teh bunga dahlia; Minuman berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga rosella;
Minuman berbahan dasar teh bunga telang; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman cokelat; Minuman coklat
dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman
es krim; Minuman jahe; Minuman jahe merah; Minuman jahe merah siap minum; Minuman kakao; Minuman karamel;
Minuman karamel dengan campuran susu; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu;
Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat;
Minuman kunyit asam; Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk campuran buah beri; Minuman
serbuk daun kelor; Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa alpukat (moringa avocado); Minuman serbuk daun
kelor organik royal moringa rasa coklat (moringa chocolate); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa jahe
(moringa ginger); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); Minuman serbuk
daun kelor organik royal moringa rasa latte (moringa latte); Minuman serbuk rasa campuran buah beri; Minuman teh dengan
atau tanpa susu; Minuman teh krisan; Minuman temulawak; Minyak cabe; Miso; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan
berupa susu, kopi dan cokelat); Model; Muesli; Muffin Inggris; Muffins; Nasi; Nasi Antah; Nasi Aron; Nasi Ayam ala Sihlin;
Nasi Ayam Bakar Bali; Nasi Ayam Bakar Bumbu Padang; Nasi Ayam Bakar Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bakar Solo; Nasi Ayam
Bakar Taliwang; Nasi Ayam Betutu; Nasi Ayam Bumbu Bali; Nasi Ayam Bumbu Rujak; Nasi Ayam Cabai Hijau; Nasi Ayam
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Fillet Crispy; Nasi Ayam Geprek; Nasi Ayam Geprek Cabe Hijau; Nasi Ayam Geprek Keju; Nasi Ayam Geprek Sambal Matah;
Nasi Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Nasi Ayam Goreng Kuning; Nasi Ayam Goreng Lengkuas; Nasi Ayam Goreng Mentega;
Nasi Ayam Isi Buluh; Nasi Ayam Kailo; Nasi Ayam Kalasan; Nasi Ayam Karage; Nasi Ayam Katsu; Nasi Ayam Kecap; Nasi
Ayam Kecombrang; Nasi Ayam Kemangi; Nasi Ayam Krispi; Nasi Ayam Lada Hitam; Nasi Ayam Paniki; Nasi Ayam Pedas;
Nasi Ayam Penyet; Nasi Ayam Pop; Nasi Ayam Rica Rica; Nasi Ayam Sambal Matah; Nasi Ayam Suwir sambal kecombrang;
Nasi Ayam Tuturuga; Nasi Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Nasi Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng
tepung isi salted egg); Nasi Ayam crispy original (Ayam goreng tepung original); Nasi BBQ Saus Jawa; Nasi Bakar Ayam; Nasi
Balap Puyung; Nasi Begana; Nasi Bekepor; Nasi Berkat; Nasi Bola Tuna; Nasi Burung Puyuh; Nasi Cakalang Cabai Hijau;
Nasi Cakalang Rica Rica; Nasi Cakalang Suwir Pedas; Nasi Cakalang Woku; Nasi Cakalang suwir kecombrang; Nasi Campur
Bali; Nasi Cumi Cabe hijau; Nasi Cumi pedas; Nasi Dendeng Balado; Nasi Dendeng Batoko; Nasi Empal Daging; Nasi Gemuk;
Nasi Goreng Bakso; Nasi Goreng Bakso Paket Ekonomi; Nasi Goreng Jawa; Nasi Goreng Kampung; Nasi Goreng
Kecombrang; Nasi Goreng Oriental; Nasi Goreng Paket Eksekutif; Nasi Goreng Parahyangan; Nasi Goreng Seafood; Nasi
Goreng Sosis; Nasi Goreng Tek-Tek; Nasi Goreng Teri; Nasi Gulai Nangka; Nasi Ikan Asam Manis; Nasi Ikan Bakar Sambal
Dabu; Nasi Ikan Dabu Dabu; Nasi Ikan Pesmol; Nasi Ikan Saus Padang; Nasi Ikan Uilulia; Nasi Jagung; Nasi Jaha; Nasi
Jinggo; Nasi Karage; Nasi Kari Ayam; Nasi Kari Sapi; Nasi Katsu; Nasi Kebuli; Nasi Kotaraja; Nasi Krengseng; Nasi
Krengsengan Ayam; Nasi Kresengan Mercon; Nasi Kuning; Nasi Lapola; Nasi Lemak Ayam; Nasi Lemak Khas Riau; Nasi
Lemak Melayu; Nasi Opor Ayam; Nasi Padang; Nasi Pepes Ayam; Nasi Pepes Ayam Bali; Nasi Pepes Ikan; Nasi Pepes Tahu;
Nasi Pepes Tempe; Nasi Pepes Teri; Nasi Rames; Nasi Rames Bali; Nasi Rames Cirebon (Nasi Jamblang); Nasi Rames
Gresik (Nasi Krawu); Nasi Rames Gudek; Nasi Rames Nusantara; Nasi Rames Oriental; Nasi Rames Padang; Nasi Rames
Pekalongan (Nasi Megono); Nasi Rendang Ayam; Nasi Rendang Ayam Kacang Merah; Nasi Rendang Sapi; Nasi Sambal
Goreng Ati Kentang; Nasi Sambal goreng Teri; Nasi Sapi Krengseng Mercon; Nasi Sapi Lada Hitam ; Nasi Sate Ayam; Nasi
Semur Ayam; Nasi Semur Daging Sapi; Nasi Subut; Nasi Telur Balado; Nasi Telur Bumbu Rendang; Nasi Telur Dadar
Padang; Nasi Tepeng; Nasi Teriyaki; Nasi Terong Balado; Nasi Tuna Balado; Nasi Tuna Bumbu Bali; Nasi Tuna Pedas
Kemangi; Nasi Tuna Saus Asam Manis ; Nasi Tuna Woku; Nasi Uduk; Nasi Ulam; Nasi Urap; Nasi Yakiniku; Nasi coklat
sudah diolah dalam kemasan; Nasi dalam kemasan; Nasi goreng katsu; Nasi gurih Ayam penyet; Nasi gurih krengsengan
Mercon; Nasi gurih telur balado; Nasi hitam sudah diolah dalam kemasan; Nasi jepang sudah diolah dalam kemasan; Nasi
kepal; Nasi krengsengan mercon; Nasi krengsengan sapi; Nasi lemak; Nasi merah sudah diolah dalam kemasan; Nasi organik
sudah diolah dalam kemasan; Nasi untuk bubur; Nasi, pasta dan mie; Ngohiong (Bumbu); Nougat kacang; Ocha / teh jepang;
Olahan yang terbuat dari gula; Olahan yang terbuat dari sereal; Olesan berbahan dasar coklat; Olesan kakao; Olesan manis
(madu); Onyop; Pacri Nanas; Pai isi daging; Paket makanan dalam kotak yang terdiri dari nasi dengan tambahan daging
ayam, ikan atau sayuran; Pala Manis; Pala bubuk; Panada; Panettone (roti manis); Pangsit; Pangsit goreng; Pangsit hot pot;
Pangsit ikan; Pangsit telur; Papeda; Pasta; Pasta cabai dalam minyak; Pasta cabe untuk digunakan sebagai bumbu; Pasta
kari hijau; Pasta kari masman; Pasta kari merah; Pasta kue; Pasta, saus dari lemak, saus dan pelapis untuk penyedap
makanan; Pastel berisi daging dan sayuran; Pastel daging; Pasung; Pati termasuk pati yang dimodifikasi untuk makanan;
Pembungkus pastry (kue); Pengental Tahu; Pengental untuk tahu; Pengganti Mayones; Pengganti Saus Tiram; Pengkang;
Penguat rasa; Penyedam makan (bumbu); Penyedap rasa (selain minyak essensial) untuk ditambahkan ke makanan dan /
atau minuman; Penyedap rasa dan aroma (selain minyak sari untuk kue); Penyedap rasa dan aroma kopi; Penyedap rasa
selain minyak essensial untuk minuman; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial; Penyedap rasa/aroma selain minyak
esensial untuk kue; Pepe (Kue Manis); Perasa alami dan perasa herbal (selain minyak esensial); Permen; Permen Asam;
Permen Jahe; Permen Kristal bening; Permen Pastilles; Permen Pelega Tenggorokan; Permen cokelat; Permen karet
(anggur/wine); Permen kenyal; Permen pedas; Permen stik; Permen susu; Permen susu dalam bentuk bubuk; Pesak (Sekam
Padi); Petatas; Pilus; Pizza (roti); Pizza beku; Pletek; Popcorn yang dilapisi perasa; Pretzels (kue); Produk gula-gula dan
kembang gula; Produk kembang gula rami yang dapat dimakan dan produk kembang gula yang berasal dari atau diresapi
dengan rami; Produk kue dan kembang gula; Produk zat tepung untuk makanan; Produk-produk es krim berbahan dasar
kacang kedelai; Produk-produk kakao ; Produk-produk susu; Puding (makanan penutup); Puding Natal; Puding dari telur, susu
dan gula; Puding kering; Puding pencuci mulut instan; Puding semolina; Pulut Nasi; Putu Cangkiri; Ragi dalam bentuk pil
(bukan untuk pengobatan); Ragi untuk adonan; Rambutan Goreng; Ramuan beraroma untuk makanan; Ravioli; Rempahrempah terbuat dari pohon berry; Rempeyek; Risoles; Risoles Ayam; Risoles Daging; Risoles durian mozarella; Roti Buaya;
Roti Canai; Roti Denmark; Roti Gambang; Roti Pawa; Roti Srikaya Goreng; Roti Srikaya Kukus Pandan; Roti Srikaya
Panggang; Roti asin; Roti babi; Roti bagelan; Roti bun dengan selai; Roti ciabatta; Roti kadet; Roti kebab; Roti kecil-kecil; Roti
kelapa; Roti kering; Roti koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti kukus Cina; Roti lapis hotdog; Roti manis; Roti manis isi;
Roti mantau; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah srikaya; Roti pastry; Roti
perancis; Roti prata; Roti sayuran (vegan); Roti sobek; Roti susu; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti tipis dilapisi daging; Roti
yang dikeringkan; Roti yang mengandung tempe; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Saffron (rempahrempah); Sage [bumbu]; Sagon (Kue); Sagu Lempeng; Sagu Woku Komo-Komo; Sagu mutiara; Sahi (Teh); Sambal
Andaliman; Sambal Bajak; Sambal Bakasang; Sambal Balado; Sambal Bali; Sambal Bawang; Sambal Cabe Hijau; Sambal
Colo-Colo; Sambal Geprek; Sambal Goreng Ati Kentang; Sambal Goreng Kentang Teri; Sambal Hijau; Sambal Ikan Teri;
Sambal Kampung; Sambal Lingkung; Sambal Matah; Sambal Roa; Sambal Rusip; Sambal Terasi; Sambal Tombur; Sambal
baby cumi; Sambal bakso; Sambal cabe kering; Sambal cabe kering aneka rasa; Sambal cabe tabur; Sambal cabe tabur
aneka rasa; Sambal cobek; Sambal dari buah-buahan bawang merah; Sambal goreng; Sambal goreng Teri; Sambal pedas
manis; Sambal tabur; Sambal Gledek; Sambal Merah Padang (Sambal); Sambas; Sambel Bajak; Sambel Ijo; Sambel Ikan
Asin; Sambel Lumpang; Sambel Teri Kacang; Sambel Tomat; Sambel penyetan; Sambel tumpang; Sambelingkung; Samosa;
Sandwich egg cheese; Sandwich smoked beef cheese; Sanger; Sasagun; Sashimi Tuna; Saus; Saus (bumbu masak), saus
salad; Saus Pico de Gallo; Saus Pizza; Saus Worcestershire; Saus ayam; Saus cabai pedas (sriracha); Saus celup berbahan
dasar coklat; Saus dalam kemasansauces in a pouch; Saus kacang kedelai; Saus kari kuning asam; Saus kari panang; Saus
kental untuk penambah rasa; Saus sayuran asam; Saus siap saji; Saus tom-yum; Saus untuk es krim; Saus untuk memasak
[bumbu masak]; Saus untuk pasta dan nasi; Saus untuk tumisan; Savarin; Seblak; Sediaan aromatik untuk es krim; Sediaan
aromatik untuk kue; Sediaan aromatik untuk kue kering; Sediaan aromatik untuk makanan; Sediaan aromatik untuk membuat
tisan non-obat; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan berbahan karbohidrat untuk makanan; Sediaan hidangan nasi;
Sediaan hidangan pasta; Sediaan karbohidrat untuk makanan; Sediaan makanan berbahan dasar pasta; Sediaan pasta;
Sediaan ravioli; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Sediaan sereal; Sediaan terbuat dari gandum
termasuk serpih-serpih gandum; Sediaan untuk membuat krim kocok; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu
berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Sediaan untuk
membuat saus kaldu; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Seduhan bukan untuk pengobatan; Seduhan dari rempah-
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rempah; Sengkulun (Kue Tradisional); Serabi Jakarta; Serbat (es yang dapat dimakan); Serbuk garut Jepang untuk keperluan
kuliner; Sereal batangan berprotein tinggi; Sereh kering (Bumbu); Serpihan sereal; Sinonggi; Sirup berwarna keemasan;
Snack Bar (Makanan); Sokko / Sangkolo; Songkolo Bagadang; Sorbet (es); Soufflé (makanan penutup); Spageti yang belum
dimasak; Spaghetti Meatballs; Spätzle (Pasta); Stik Keju; Sumpia udang; Sushi; Tablet hisap (tidak mengandung obat); Taffy
(gula-gula); Talam Sagu Bakar; Tape Ketan; Tape Uli (Beras Ketan); Tart treacle (Dessert khas Inggris); Tauco; Teh (bebas
kafein) dengan pemanis tambahan; Teh Ginseng; Teh Jepang yang terbuat dari bubuk kombu [kelp]; Teh Krisan; Teh Oolong;
Teh Tarik; Teh bunga tisane; Teh dan teh herbal; Teh daun kelor; Teh daun sirsat; Teh herbal dan seduhan herbal; Teh herbal
daun kelor; Teh herbal untuk pengunaan dalam makanan; Teh herbal yang mengandung kelor; Teh hijau jepang; Teh hitam
es; Teh latte; Teh lemon; Teh olahan khas negara Thailand; Teh rosela; Teh serai; Teh serbuk daun kelor; Teh yang
menggunakan kelor; Temulawak bubuk (bumbu); Tepung Jawawut; Tepung atau Serbuk dari daun kelor yang dapat diminum
atau dimasak menjadi tambahan makanan; Tepung atau serbuk daun kelor untuk konsumsi; Tepung dan sediaan-sediaan
yang terbuat dari gandum; Tepung dari daun tanaman kelor untuk makanan; Tepung dari daun tanaman kelor untuk minuman;
Tepung gaplek; Tepung gula; Tepung jagung; Tepung kental buat makanan; Tepung kentucky; Tepung ketan; Tepung panir;
Tepung peyek; Tepung tapioka untuk makanan; Tepung untuk makanan; Tetu; Thyme kering untuk digunakan sebagai
bumbu; Tili Aya; Tinutuan; Tong tjiu pia; Tortila gulung diisi potongan ayam; Trehalosa untuk makanan dan minuman; Trufel
coklat; Turkish delight (gula-gula); Uli (Makanan Dari Beras Ketan); Uli Ketan; Vermiseli pita; Wafer (kue); Wafer (pie); Wafer
sundae; Wajik; Wingko; Won ton (pangsit china); Yangko (kue moci); Yoghurt beku; Yogurt Beku; Yogurt beku (es yang dapat
dimakan); Yorkshire (puding); Yutiao; Zat pengikat untuk es konsumsi; Ziti (Makanan khas Amerika); acar jahe [bumbu]; acar
manis [bumbu]; adas bintang; adas manis; aditif gluten untuk keperluan kuliner; adonan; adonan biscotti; adonan biscotti beku;
adonan brownies; adonan brownies beku; adonan crepe; adonan empanada; adonan filo; adonan filo pastry; adonan kue;
adonan kue beku; adonan panekuk; adonan pastry yang sudah digulung; adonan pizza; adonan puff pastry (roti); adonan roti;
adonan untuk membuat crepes; adonan wafer; adonan yang dipilin untuk digoreng; adonan yang mengandung larva serangga;
adonan yang mengandung serangga; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; agave nectar [pemanis
alami]; air garam untuk digunakan dalam koktail; air garam untuk memasak; air laut untuk memasak; air madu; allspice (lada);
almond berlapis cokelat; almond berlapis gula; almond berlapis permen; almond manis; ampiang ikan; ampiang kerang;
ampiang telur ketam; ampiang tinta cumi; ampiang udang; angel-hair (pasta); apel berlapis permen; apple betty (hidangan
penutup); arem-arem; aroma untuk makanan/kue; asam [bumbu]; asam chutney; bagel multigrain; baguettes [Roti Prancis];
bahan Penstabil krim kocok; bahan dasar kakao untuk produk manisan; bahan makanan mengandung cokelat; bahan
makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pelembut kue; bahan pengental untuk makanan; bahan pengganti es krim
berbahan dasar kedelai; bahan pengganti gula; bahan pengganti kopi; bahan pengganti marzipan; bahan pengikat sosis;
bahan pengikat untuk es krim; baking cokelat; baking soda [soda bikarbonat untuk keperluan memanggang]; baking soda
[soda bikarbonat untuk keperluan memasak]; bakpao; bakpao isi daging; bakso yang terbuat dari kanji; balok es; balsamic
glaze [pemanis alami]; bar gula-gula; bar muesli; barbari [roti datar]; batang energi berbasis sereal; batang energi berbasis
sereal yang mengandung larva serangga; batang energi berbasis sereal yang mengandung serangga; batang energi, selain
untuk keperluan diet atau medis; batang es buah; batang nougat berlapis cokelat; batangan berbahan dasar cokelat; batangan
es susu; bawang bawang merah; bawang merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih bubuk; bawang putih
cincang [sambal]; bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih purée [bumbu]; beras analog; beras
analog (Beras yang terbuat dari singkong); beras buatan; beras hitam; beras ketan; beras merah; beras plumula untuk
makanan; beras putih; beras sekam; bhakri [flatbread]; bibimbap [Hidangan Korea yang terdiri terutama dari nasi dengan
tambahan sayuran dan daging sapi]; bibimbap [nasi dicampur dengan sayuran dan daging sapi]; bibit gandum untuk makanan
manusia; bihun; bihun [mie]; bihun coklat; biji bayam olahan; biji chuang chia [bumbu]; biji cokelat; biji jali [bumbu]; biji jintan
[bumbu]; biji ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu; biji ketumbar, dikeringkan; biji kiwicha olahan; biji kopi berlapis
cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; biji kopi yang dilapisi cokelat; biji olahan untuk digunakan sebagai bumbu; biji
rami untuk keperluan kuliner [bumbu]; biji rami untuk tujuan kuliner [bumbu]; biji wijen [bumbu]; biji-bijian beku; biji-bijian
cannihua olahan; biji-bijian olahan; bindaetteok [Pancake gaya Korea yang dibuat dengan kacang hijau]; bing [flatbread];
biscuit tipis terbuat dari sereal; biskuit; biskuit asin; biskuit bawang; biskuit bebas gluten; biskuit buttermilk; biskuit gula; biskuit
gurih; biskuit malt; biskuit manis; biskuit marshmallow berlapis cokelat yang mengandung toffee; biskuit mentega kecil; biskuit
rasa keju; biskuit untuk keju; biskuit yang tidak manis; biskuit-biskuit; blackstrap molasses [pemanis alami]; blinis; bola keju
gembung [camilan jagung]; bola nasi ketan; bola-bola ubi; bonbons terbuat dari gula; brondong jagung; brownies; buah
hancur; buah kering berlapis cokelat; buah yang dilapisi cokelat; bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai bumbu; bubuk
anggur merah untuk digunakan sebagai penyedap makanan; bubuk bawang; bubuk bawang putih; bubuk biji perilla untuk
keperluan kuliner; bubuk cabai; bubuk cabai [bumbu]; bubuk cengkeh [rempah-rempah]; bubuk cokelat untuk sediaan
minuman berbasis cokelat; bubuk coklat; bubuk custard; bubuk daun kelor dimakan mengandung kelor; bubuk dimakan
mengandung kelor; bubuk kakao instan ; bubuk kari [rempah-rempah]; bubuk kayu manis [rempah-rempah]; bubuk kelapa
kering [pemanis alami]; bubuk kokoa; bubuk kurma kering [pemanis alami]; bubuk madu mentah kering [pemanis alami]; bubuk
mustard [rempah-rempah]; bubuk pengembang; bubuk ragi; bubuk saus; bubuk soda kue; bubuk stevia kering [pemanis
alami]; bubuk teh instan; bubuk untuk membuat es krim; bubuk untuk menggoreng ayam; bubuk wasabi; bubuk wasabi [lobak
Jepang]; bubur; bubur beras untuk keperluan kuliner; bubur gandum; bubur instan; bubur jagung; bubur manis; bubur nasi;
bubur tepung beras; bubur, dengan basis susu, untuk makanan; bumbu; bumbu berbasis ara kering; bumbu cabai; bumbu dan
bumbu; bumbu dan bumbu berbasis kakao untuk makanan dan minuman; bumbu kari; bumbu makanan terutama terdiri dari
saus tomat dan salsa; bumbu masak; bumbu nasi goreng; bumbu nasi kuning; bumbu olahan [bumbu]; bumbu opor; bumbu
pasta; bumbu pasta kari; bumbu pasta laksa; bumbu pasta nasi ayam; bumbu rawon; bumbu rujak; bumbu sayur asem;
bumbu sayur lodeh; bumbu selain minyak esensial; bumbu semur; bumbu sop; bumbu taco; bumbu taco [bumbu dan rempahrempah untuk taco]; bumbu taman, diawetkan [bumbu]; bumbu umami; bumbu yang dioles; bunga atau daun untuk digunakan
sebagai pengganti teh; bunga lawang; bunga rampai; bungkil kacang; bungkus pangsit; burger kalkun [sandwich]; burger
kedelai [roti sandwich]; burger keju [sandwich]; burger sayur [sandwich]; burger vegetarian [sandwich]; burrito; butiran kopi
berbentuk kristal sebagai pemanis; butterscotch; béchamel [saus putih]; cabai kering [bumbu]; cabe jamu (bumbu); cabe
lembut dalam keadaan basah; cake frosting [icing]; cakwe/cakue; callisons [gula-gula]; camilan granola; camilan jagung
gembung; camilan jagung kembung rasa bumbu; camilan jagung rasa keju; camilan muesli; campuran adonan; campuran
adonan tempura; campuran adonan untuk okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; campuran beku; campuran bubuk untuk
sediaan minuman cokelat; campuran bumbu; campuran bumbu kari; campuran bumbu kering untuk rebusan; campuran
bumbu untuk rebusan; campuran cokelat panas; campuran crêpe; campuran custard; campuran donat instan; campuran es
krim; campuran gula-gula instan; campuran isian berbasis roti; campuran kakao; campuran kopi; campuran kopi dan sawi
putih; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran kue; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel
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atau popcorn; campuran muffin; campuran panekuk; campuran panekuk instan; campuran pastry; campuran puding instan;
campuran puding pencuci mulut instan; campuran rempah-rempah; campuran remuk; campuran roti; campuran roti dalam
bentuk bubuk; campuran roti dalam bentuk pasta; campuran saus; campuran saus [bumbu]; campuran sawi putih dan sawi
putih untuk digunakan sebagai pengganti kopi; campuran untuk membuat serbat [es]; campuran untuk membuat teh;
campuran untuk membuat teh chai; campuran untuk membuat teh kangzhuan; campuran untuk membuat teh kombucha;
campuran untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; campuran untuk sediaan
saus; cangkir cokelat yang bisa dimakan; cangkir wafel berlapis cokelat; cangkir wafel yang dapat dimakan; cangkir wafer
yang dapat dimakan; cannelloni; caper; cappuccino; cañihua, diproses; celana; cengkeh (bumbu); cengkeh [rempah-rempah];
chalupa [tortilla jagung]; chapati; chapati [roti tidak beragi]; chervil, diawetkan; chestnut panggang dilapisi dengan sirup
[kembang gula]; chetney bit; chimichangas [tortilla isi goreng]; chinese stuffed dumplings (gyoza, cooked); chocolate fudge;
chow mein [hidangan berbasis mie]; chow mein mie; chow-chow [bumbu]; churros; chutney; chutney (saus) apel; chutney
mangga; chutney mangga [sambal]; chutney tomat hijau; chutneys [bumbu]; cobbler (hidangan) apel; cokelat; cokelat
batangan; cokelat couverture; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan
cokelat; cokelat dengan lobak Jepang; cokelat menyebar mengandung kacang-kacangan; cokelat pahit; cokelat putih; cokelat
tanpa pemanis; cokelat éclairs; cokelat-cokelat susu, kacang atau buah; coklat; coklat batangan diisi; coklat bebas susu; coklat
berisi ekstrak buah; coklat diisi; coklat hitam; coklat instan; coklat mousses; coklat panas; coklat pasta; coklat setengah manis;
coklat, permen dan hadiah biskuit menghambat; cookie bebas gluten; cookie berlapis cokelat; cookie yang mengandung
serangga; corn curls [camilan jagung kembung rasa rasa]; coulis buah [saus]; couscous [semolina]; crab boil [bumbu]; cream
of tartar untuk keperluan kuliner; creme brulee; crepes; crispbread; croissant; crouton; crumble (hidangan) apel; crumpets;
cuka; cuka anggur; cuka apel; cuka arak; cuka balsamik; cuka beras; cuka bir; cuka blackcurrant; cuka buah; cuka buah Kiwi;
cuka delima; cuka hasil penyulingan; cuka kelapa; cuka kental; cuka kesemek; cuka kombucha; cuka kurma; cuka malt; cuka
palem; cuka putih; cuka rasa; cuka raspberry; cuka sushi; cuka tebu; cuka tomat; cuka, saus [bumbu]; cuka, saus dan bumbu
lainnya; cupcake beku; cupcake cokelat; custard [makanan penutup panggang]; date nectar [pemanis alami]; daun ketumbar,
dikeringkan; daun stevia (pengganti gula); daun teh; dekorasi berbasis gula untuk kue; dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi
cokelat untuk pohon Natal; dekorasi fondant untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dekorasi kertas nasi untuk kue; dekorasi
marzipan untuk kue; dekorasi permen untuk kue; dekorasi wafer yang dapat dimakan untuk kue; dessert mousses [gula-gula];
dessert soufflés (hidangan); dodol garut; donat; dressing salad mengandung krim; dressings for salad (saus); dripper kopi
bubuk sekali pakai, diisi; dulce de leche (hidangan); ekstrak kakao untuk konsumsi manusia; ekstrak kopi; ekstrak malt
digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk minuman; ekstrak
malt untuk digunakan sebagai penyedap makanan; ekstrak malt untuk makanan; ekstrak ragi untuk konsumsi manusia;
ekstrak teh untuk keperluan kuliner; ekstrak untuk digunakan sebagai perasa makanan, selain minyak esensial; ekstrak, selain
minyak esensial, untuk membumbui bahan makanan; ekstrak, selain minyak esensial, untuk minuman penyedap; entingenting; enting-enting kacang; es; es agar-agar buah; es batu; es batu bentuk kotak; es batu bentuk tabung; es buah; es buah
yang bisa dimakan; es dalam bentuk bubuk atau butiran; es gula; es kopi; es krim; es krim buah; es krim dan produk es krim;
es krim dengan menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es krim gateaux; es krim mochi; es krim
soft-serve (hidangan penutup); es krim sundae; es krim susu; es krim tanpa-susu; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat
dimakan; es lilin (popsicle); es makanan; es mambo; es muncul; es podeng; es putar; es rasa; es serut; es serut dengan
kacang merah manis; es susu; es teh; es termasuk serbat-serbat; es untuk penyegaran; es yang dapat dimakan; es, alami
atau buatan; es-es; esens untuk bahan makanan, kecuali esens eterik dan minyak esensial; esensi kopi; esensi yang dapat
dimakan untuk bahan makanan selain minyak esensial; espreso; essens untuk bahan makanan selain untuk minyak esensial;
fa gao [kue bolu kukus]; fermentasi untuk pasta; fettuccine; flapjacks [bar gandum]; flapjacks [kue wajan]; flatbreads; focaccia
[roti]; fondant; fondant digulung; fondants [gula-gula]; fritters (kue) apel; fruktosa untuk keperluan kuliner; fusilli; gandum
hancur; gandum malt disiapkan untuk keperluan kuliner; gandum utuh yang dimasak; gandum yang dihancurkan; gandum
yang ditumbuk; gandum, diolah; gandum, diproses; garam; garam bawang; garam bawang putih; garam beraroma; garam
berbumbu; garam berbumbu untuk memasak; garam berikat (garam kotak); garam masala; garam meja dicampur dengan biji
wijen; garam seledri; garam untuk memasak; garam untuk mengawetkan bahan makanan; garam yang bisa dimakan; garam,
mustard; gelang permen; gelatin rasa [manis]; gelatin rasa dan manis; gelato; getuk; gilingan Kasar Bubur Jagung; gimbap
[hidangan nasi Korea]; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau
minuman; glasir madu treacle untuk ham; glasir untuk makanan; glukosa untuk keperluan kuliner; gluten gandum kering;
gluten yang diolah sebagai bahan makanan; gnocchi berbahan dasar semolina; gnocchi berbasis tepung; gochugaru [bubuk
cabai merah]; gochujang [pasta cabai fermentasi]; granola; granola bar; gula; gula almond; gula anggur; gula aren; gula batu;
gula beku; gula berputar (dekorasi kue); gula bit; gula buah; gula bubuk; gula butterscotch; gula cair; gula demerara; gula gula
non-obat; gula gula rasa; gula gula rebus; gula gula untuk menghias kue; gula jarak; gula jawa; gula karamel; gula kayu manis;
gula kelapa; gula kelapa [pemanis alami]; gula kristal; gula kristal (selain gula-gula); gula kristal putih; gula kristal untuk
keperluan kuliner; gula kurma; gula madu herbal; gula manis rebus; gula maple; gula mentah; gula merah; gula muscovado;
gula pasir; gula pastilles (manisan); gula permen karet; gula rebus; gula tebu; gula tebu bubuk; gula tebu pasir; gula vanila;
gula, madu, sirup; gula, madu, tetes (treacle); gula-gula; gula-gula bebas gluten; gula-gula dalam bentuk beku; gula-gula dan
dekorasi cokelat untuk pohon Natal; gula-gula dengan menggunakan teh; gula-gula dengan menggunakan teh hijau bubuk;
gula-gula dingin; gula-gula non obat; gula-gula termasuk permen karet bukan obat; gula-gula tidak mengandung obat; gulagula untuk dekorasi pohon Natal; gula-gula untuk makanan; gulungan kayu manis; gulungan sosis; gulungan sosis segar;
gyoza; halvah; ham glasir; hamburger [sandwich]; hardtack [biskuit]; havermut; herbal kering untuk keperluan kuliner; hiasan
berbahan dasar cokelat atau kakao untuk keperluan yang berhubungan dengan makanan; hiasan berbahan dasar gula untuk
keperluan yang berhubungan dengan makanan; hiasan kue yang dapat dimakan; hidangan kering beku dengan bahan utama
pasta; hidangan pasta; hidangan penutup puding berbahan dasar nasi; hidangan utama yang terdiri dari pasta atau nasi;
hobak-juk [bubur labu]; hot dog [sandwich], pai daging; ice cream bars [gula-gula]; icing bukan dari susu; infus [bukan obat];
infus fieldmint; infus herbal; infus mint; infus peppermint; infus, bukan obat; injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi bubuk
kacang]; injera [flatbread]; intip (makanan terbuat dari nasi yang di goreng); irisan kue [kue kering]; irisan pai [kue kering]; isi
berbahan dasar coklat, isi berbahan dasar custard dan icing bukan dari susu; isi bukan dari susu, yaitu, isi berasal dari biji
padi-padian; isian kantong penyaring kopi tetes; jagung giling; jagung panggang; jagung, digiling; jagung, diolah; jagung,
dipanggang; jahe [bumbu]; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; jahe yang diawetkan [bumbu]; jambalaya [sajian nasi
Creole pedas dengan campuran ikan dan daging seperti udang, ayam, ham, dan sosis pedas]; jeli buah [gula-gula]; jeotgal
[Bumbu Korea yang terbuat dari makanan laut asin dan fermentasi]; jiaozi [boneka pangsit]; jinten (bumbu); kacang (gulagula); kacang berlapis cokelat; kacang berlapis gula [gula-gula]; kacang brazil dilapisi cokelat; kacang dilapisi gula; kacang jeli;
kacang macadamia berlapis cokelat; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein
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untuk membuat minuman kopi; kakao yang mengandung kelor; kaki cokelat; kaldu jamur; kalung permen; kanji dr tepung
jagung; kantong teh; kantong teh tanpa obat; kapsul cappuccino, terisi; kapsul kakao, terisi; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul
kopi jelai, terisi; kapsul kopi, terisi; kapsul teh, diisi; kapsul yang mengandung infus herbal; kapulaga (bumbu); kapulaga
[bumbu]; karak beras; karamel [permen]; karamel berlapis cokelat; karamel diisi; karamel keras berlapis gula; kari; kari
[rempah-rempah]; kasha; kasutera [kue bolu Jepang]; kayu manis [rempah-rempah]; kayu manis tanah; kecap; kecap [soy
sauce]; kecap dengan tekstur lembut; kecap pedas; kekacauan [flatbread]; kelor yang mengandung tepung kelor; kemangi,
keringkan; kembang gula; kembang gula beku berbahan dasar almond; kembang gula beku berbahan dasar kacang kedelai;
kembang gula beku berbahan dasar kacang mete; kembang gula beku berbahan dasar kacang polong; kembang gula beku
berbahan dasar kelapa; kembang gula beku berbahan dasar sereal; kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh
herbal dan/atau buah-buahan; kemiri (bumbu); keping cokelat; kepingan kayu alami (panggang) ditambahkan ke anggur untuk
meningkatkan rasanya; kerang Taco; kerang kue kering; keripik [produk sereal]; keripik berbahan dasar biji-bijian; keripik
butterscotch; keripik camilan sereal instan; keripik gandum utuh; keripik jagung; keripik kacang (gula-gula); keripik nasi; keripik
permen untuk dipanggang; keripik taco; keripik tipis kering yang terbuat dari mi goreng; keripik tortilla; keripik tortilla gandum
utuh; keripik tortilla jagung; keripik udang; kernel jagung bakar; kertas nasi yang bisa dimakan; kertas yang bisa dimakan;
kerupuk; kerupuk cumi; kerupuk getas cumi; kerupuk getas ikan; kerupuk getas udang; kerupuk graham; kerupuk ikan;
kerupuk kepiting; kerupuk nasi; kerupuk opak; kerupuk rambak; kerupuk singkong; kerupuk stik cumi; kerupuk stik ikan;
kerupuk telur ketam; kerupuk udang; ketan hitam; ketan putih; ketel jagung [popcorn]; ketumbar (bumbu); ketumbar kering
untuk digunakan sebagai bumbu; ketumbar tanah; kimchijeon [pancake sayuran fermentasi]; kismis berlapis cokelat; kiwicha,
diolah; koji [beras malt fermentasi]; kombu-cha [Teh Jepang yang terbuat dari rumput laut]; konsentrat sayuran digunakan
untuk bumbu; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi dawet;
kopi dawet ireng; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi rempah; kopi susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang belum
dipanggang; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; krim bavaria;
krim karamel; krim maple; krim-krim coklat; krimer yang tidak mengandung susu untuk kopi; kue adonan goreng; kue almond;
kue balok; kue basah; kue bebas gluten; kue beku; kue beras; kue bola; kue bolu; kue buah; kue bubuk; kue bulan; kue
cokelat; kue coklat; kue custard; kue es; kue es krim; kue filo; kue gandum; kue geplak; kue gulung telur; kue jahe; kue jinten /
kue biji ketapang; kue kastangel; kue keberuntungan; kue kecipir (cipiran); kue keju; kue kering beku; kue kering berbasis
bawang dayak; kue kering kastengel; kue krim; kue lapis talas bogor; kue lekker; kue mentega; kue millet; kue muffin; kue
nastar; kue nougat; kue pai; kue panekuk; kue pang-pang; kue pastry; kue persik; kue potong; kue prem; kue pretzel; kue proll;
kue putri salju; kue semprit; kue sereal; kue stik bawang; kue sus; kue tar apel; kue tar blueberry; kue tar buah; kue tar ceri;
kue tar cokelat; kue tar krim; kue tar lemon; kue tar lezat; kue tar raspberry; kue tar stroberi; kue tar telur; kue tart; kue untuk
makanan ringan; kue wafer berlapis cokelat; kue widaran / bidaran; kue yang dikukus; kue yang mengandung larva serangga;
kue yang mengandung serangga; kue yogurt beku; kue-kue gurih; kue-kue segar; kukis (kue kering); kukis coklat dari tepung
keto; kulit cokelat mengandung biji kopi bubuk; kulit kerak tart; kulit kue; kulit pai meringue; kulit pasta; kulit pastry puff (roti);
kulit pie; kulit tart; kulit tortilla; kunyit untuk makanan; kupu-kupu; kwetiau; lada; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); lasagna;
lem lebah; lem yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; lembar pasta untuk lasagna atau cannelloni; lemon serbat [gulagula]; lemper ayam; liquorice [gula-gula]; lo mein (hidangan); lobak pedas; lokio, diawetkan; lokio, keringkan; lolipop [gulagula]; lomper [roti pipih berbasis kentang]; lumpia; lumpia pisang; madu; madu Manuka; madu campuran; madu chancaca;
madu herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu mongso; madu mustard; madu untuk makanan dan minuman; madu, madu
sirup; makan gandum; makan mustard; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan; makan
siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan, atau sayuran; makan siang dalam kotak yang terdiri
dari nasi, dengan tambahan tempura daging, tempura makanan laut, tempura telur, tempura sayuran atau tempura jamur;
makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari nasi; makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari pasta; makan
siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari sushi; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk
daging, ikan atau sayuran; makan siang siap saji dalam kotak berbasis tempura; makanan Untuk Sarapan dari Padi-padian;
makanan batang berenergi berbahan dasar cokelat; makanan batang berenergi berbahan dasar kakao; makanan beku
terutama terdiri dari pasta; makanan beku terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan berbahan dasar oat; makanan
berbahan dasar tepung (SEMPOL); makanan dari jagung; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan
gurih siap saji dalam bentuk pizza; makanan gurih siap saji di kelas ini terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan olahan
berbahan dasar sereal untuk sarapan, makanan ringan atau bahan untuk membuat makanan lain; makanan pembuka dan
makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makanan pencuci mulut dan gula-gula
dingin dan beku; makanan pencuci mulut gaya China, yaitu, bubur dengan delapan bahan (yang termasuk kacang, beras,
kacang merah, longan yang dikeringkan, kacang hijau, dan lain-lain); makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk
batangan (non-medis); makanan pengganti berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup
beku; makanan penutup beku yang terbuat dari air, pemanis, dan sirup buah atau perasa lainnya; makanan penutup berbahan
dasar kacang; makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan penutup berbasis custard; makanan penutup cokelat;
makanan penutup dari es; makanan penutup dengan rasa karamel; makanan penutup dengan rasa kopi; makanan penutup es
krim; makanan penutup gelatin rasa [manis]; makanan penutup gelatin rasa dan manis; makanan penutup muesli; makanan
penutup vanila; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar biji probiotik; makanan ringan
berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar granola probiotik;
makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar kakao probiotik; makanan ringan berbahan dasar
kopi probiotik; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar
pati singkong diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar pati yucca diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar sereal bebas
gluten; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbahan
dasar tepung kentang; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan berbahan
dasar multigrain yang larutkan dengan suplemen nutrisi dan makanan, bukan untuk keperluan medis; makanan ringan
berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal; makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan ringan diekstrusi
terutama terdiri dari pati; makanan ringan gandum diekstrusi; makanan ringan jagung diekstrusi; makanan ringan yang
terutama terdiri dari biji-bijian; makanan siap dimakan, berupa potongan makanan dari bahan sereal; makanan siap saji
berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie; makanan siap saji dingin; makanan siap saji kering; makanan
siap saji terutama terdiri dari sereal dan biji-bijian; makanan siap santap berbentuk batangan berbahan dasar cokelat;
makanan yang dipanggang; makaroni; makaroni [kue kering]; makaroni dengan keju; malt untuk konsumsi manusia; maltosa;
maltosa untuk makanan; mandu [Bakpao ala Korea]; mangkuk tortilla yang bisa dimakan; mangkuk wafel berlapis cokelat;
mangkuk wafel yang dapat dimakan; mangkuk wafer yang dapat dimakan; manisan terbuat dari minyak wijen; maple spreads
(mentega); marinades (cairan yang memberikan rasa asin); marning jagung; marsmalow; marzipan; matzo [roti tak
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beragi]; maté (minuman infused); mayones; membalikkan gula; membeku; menir untuk makanan manusia; mentega maple;
merica; merica (bumbu); meringues (kue); mi dari tepung beras; microwave popcorn; mie Cina; mie ayam; mie bebas gluten;
mie beras; mie berbahan dasar kelor; mie gandum; mie goreng; mie instan; mie instan Cina; mie kacang; mie kacang pati; mie
kelor berwarna hijau; mie kering; mie kering bahan pengganti kopi; mie ramen; mie sayur; mie soba; mie soba instan; mie
somen; mie telur; mie tepung; mie udon; mie udon instan; mie yang mengandung kelor; mie yang mengandung larva
serangga; mie yang mengandung serangga; mie yang terbuat dari tanaman kelor; mie, dimasak atau tidak dimasak; millefeuilles (kue); mint untuk permen; mint, dikeringkan; minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar cokelat
dengan susu; minuman berbahan dasar cokelat yang mengandung susu; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan
dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar espresso; minuman berbahan dasar gula aren
ditambah susu, krim keju dan gula aren bakar; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar karamel; minuman
berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi
dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar teh;
minuman berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa bunga; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah;
minuman berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan
krim busa manis; minuman berbahan dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman
berbasis chamomile; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji kakao; minuman biji kopi; minuman
cokelat; minuman cokelat dengan susu; minuman dari bahan dasar buah yang dihaluskan/diblender; minuman dari campuran
espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman
dengan bahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar
teh; minuman herbal alang-alang; minuman herbal yang diseduh dari dedaunan pohon mate; minuman jus ginseng menjadi
teh ginseng; minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng putih menjadi teh ginseng; minuman jus
jahe menjadi teh jahe; minuman kakao dengan susu; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi
dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan
susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml;
minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan
berbahan dasar kopi; minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak); minuman teh; minuman teh boba;
minuman teh dengan susu; minuman wedang jahe; minuman yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk matcha;
minuman yang terbuat dari cokelat; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari susu, bubuk coklat dan es
batu; minuman yang terbuat dari teh; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;
minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored
slush-type drinks); minuman-minuman berperisa cokelat; minyak cabai untuk digunakan sebagai bumbu atau bumbu; minyak
kopi; mirror icing [mirror glaze] (sejenis kue); misoa; mitsumame [Makanan penutup Jepang yang terdiri dari agar-agar, adzuki
rebus dan buah-buahan dengan sirup]; mizo-yokan-no-moto [Campuran gula Jepang berbahan dasar adzuki bean jelly]; mizuyokan-no-moto [Makanan Jepang terbuat dari sweet adzuki bean jelly]; moca; molase delima; molase untuk makanan; moster;
msg (penyedap rasa); muesli instan; mugi-cha [teh barley panggang]; mukhwas [permen untuk menyegarkan nafas]; nachos
[keripik tortilla]; napas yang menyegarkan; nasi babat; nasi bakar; nasi bebek; nasi gembung; nasi goreng; nasi gulai /gule;
nasi instan; nasi kotak; nasi kuning; nasi rawon; nasi tumpeng; nasi yang diperkaya; nasi, dimasak atau tidak dimasak;
nasi/lontong kikil; nerikiri [gula-gula tradisional Jepang yang terdiri dari cangkang kacang manis yang mengandung selai
kacang manis]; nonpareils (permen); nougat; nougat bar; nurungji [kerak nasi hangus]; okonomiyaki [pancake gurih Jepang];
olahan (sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi; olesan berbahan dasar cokelat dengan atau tanpa kacang ; olesan
berbahan dasar cokelat juga mengandung kacang; olesan berbasis cokelat; selai cokelat untuk digunakan pada roti; yoghurt
beku (es permen)===
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===Abon Ayam; Abon Kepiting; Abon Sapi; Abon babi; Abon daging; Abon ikan; Abon ikan tongkol; Abon kerang; Abon telur;
Acar Kuning; Acar Pesmol; Acar Telur; Acar bawang merah; Acar bawang putih; Acar buah; Acar buah dan sayuran; Acar kaki
babi; Air dadih kering; Air kaldu yang dipadatkan; Akar olahan untuk makanan manusia; Ale Ale; Ampela ayam pedas; Anyang
Pakis; Arsik; Asam pedas Ikan Baung; Asinan; Ayam ala Sihlin; Ayam Bakar; Ayam Bakar Bumbu Padang; Ayam Bakar
Bumbu Rujak; Ayam Bakar Solo; Ayam Bakar Taliwang; Ayam Balado; Ayam Bumbu Bali; Ayam Bumbu Mengkudu; Ayam
Bumbu Sate; Ayam Cabai Hijau; Ayam Cincane; Ayam Fillet Crispy; Ayam Fillet Goreng Tepung Asam Manis; Ayam Geprek
Cabe Hijau; Ayam Geprek Keju; Ayam Geprek Sambal Matah; Ayam Goreng; Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Ayam Goreng
Bumbu Kuning; Ayam Goreng disiram saos petis; Ayam Gota; Ayam Iloni; Ayam Isi Buluh; Ayam Karage; Ayam Katsu Stik;
Ayam Kecap; Ayam Kecombrang; Ayam Lada Hitam; Ayam Panggang; Ayam Paniki; Ayam Rica Rica; Ayam Serundeng;
Ayam Suwir sambal kecombrang; Ayam Taliwang; Ayam Tangkap; Ayam Tuturuga; Ayam Woku Woku; Ayam betutu; Ayam
crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Ayam geprek;
Ayam geprek dengan sambal pedas berlevel; Ayam goreng Bumbu Lengkuas; Ayam goreng Kalasan; Ayam goreng jawa;
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Ayam kremes; Ayam olahan ; Ayam penyet; Ayam potong dalam kemasan; Ayam rempah madu; Ayam ungkep; Babanci;
Babi; Babi Guling; Babi Guling Panggang; Babi Putar; Babi panggang merah [char siu]; Bacah Daging; Bagar Hiu; Bahan
dasar untuk membuat susu kocok; Bahan pengganti daging; Bahan pengganti produk susu terbuat dari tumbuhan atau
kacang-kacangan; Bahan pengganti susu yang berasal dari tumbuhan; Bakso daging sapi; Bakso dan/atau kue (perkedel)
gurita; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam; Bakso dan/atau kue (perkedel) sayuran; Bakso dan/atau lumpia udang;
Bakso goreng; Bakso tahu dengan ikan dan/atau ayam; Balado Kentang-Teri; Balado Terong Teri; Bandeng presto (bandeng
duri lunak); Bangamat; Barongko; Baso Tahu; Batagor Goreng; Batagor Kuah; Bau Piapi; Bawang dayak, dikeringkan;
Bawang dayak, diolah; Bawang dayak, diproses; Bawang lokio, diproses; Bawang merah goreng; Bawang putih goreng;
Bebek Betutu; Bebek Palekko; Bebek goreng; Beberuq Terong; Beef Burger; Bekakak Ayam; Berry hawthorn kering; Biji
bunga matahari olahan; Biji olahan; Biji yang dapat dimakan, diolah; Bilenthango; Bistik Daging Sapi; Boba; Bola goreng
terbuat dari buncis; Buah Atep; Buah beku; Buah beku-kering dan makanan ringan yoghurt; Buah bersalut gula; Buah dan
sayur yang dikeringkan; Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Buah dan sayuran kaleng, dikeringkan dan
diawetkan; Buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; Buah kelapa; Buah kurma; Buah pinang yang
diproses; Buah potongan; Buah yang diawetkan; Buah yang dibekukan; Buah yang dilapisi gula; Buah-buahan dalam kaleng;
Buah-buahan kaleng; Buah-buahan yang dibekukan; Buah-buahan, yang diawetkan; Bubuk kacang kedelai; Bubuk susu
kacang kedelai; Bubur buah [purees]; Bubur terong; Bunga pisang kalengan; Cabe rawit kering; Cacak Ikan; Cakalang Fufu;
Cakalang Suwir Kecombrang; Cakalang Suwir pedas; Campuran kacang panggang; Campuran sayur; Cangkang telur (dipisah
dari putih dan kuning telurnya); Chicken Burger; Cincau; Coto Makassar; Cream Soup; Cream for beverage [dairy products];
Crispy original (Ayam goreng Ayam tepung original); Cumi Cabe Hijau; Cumi Cah Kangkung; Cumi Sotong, tidak hidup; Cumi
asam manis; Cumi beku; Cumi krispi; Cumi pedas; Dadih ikan keju; Dadih susu; Daging Masak Hitam; Daging Sapi Lada
Hitam; Daging ayam asap; Daging ayam beku; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Daging buah kelapa;
Daging cincang; Daging kaleng; Daging kalkun; Daging kelapa untuk santan; Daging kelapa yang dikeringkan; Daging kerbau;
Daging sapi angus; Daging sapi muda; Daging sapi suwir; Dali ni Horbo; Daun Singkong Teri; Daun Ubi Tumbuk; Dendeng
Aceh; Dendeng Balado; Dendeng Batoko; Dendeng Batoko Cabai Hijau; Dendeng ikan; Dengdeng Batoko Cabai Hijau;
Dengke Mas na Niura; Dim Sum udang; Dodol Amurang; Duduli; Duo Sale; Egg Cheese Sandwich; Ekstrak kerang; Ekstrak
susu kedelai; Empal Goreng; Empal Sapi; Emping Bengkulu; Es Brenebon; Fermentasi susu dan laktosa susu; Fermentasi
susu, air dadih susu dan laktosa susu dalam bentuk bubuk; Fish maw (olahan dari ikan); Gado-Gado; Gangan Asam Banjar;
Gangan Manok; Gatang Kenari; Gence Ruan; Geprek Daging; Ginseng merah yang diproses untuk digunakan sebagai
sayuran; Gohu; Gong-gong; Gudeg; Gudeg Nangka; Gula-apel olahan; Gulai Belacan; Gulai Ikan Patin; Gulai Kemba'ang;
Gulai Nangka; Gulai Siput Riau; Gulai Tahu; Gulai Telur; Gulai Tempe; Gulai Tepek Ikan; Gulai Terjun; Gulai ayam; Gulai sapi;
Gulungan (lumpia) ikan atau ayam; Gulungan kubis (stuffed); Gumbo (sup); Gurita Beku; Haddock (ikan) asap; Hasil laut
seperti cumi-cumi, kepiting, tiram, udang, lobster, kerang, teripang, oysters, rumput laut, scallop; Hasil produksi susu; Hasil
produksi yang terbuat dari susu (Bukan termasuk Minuman); Hasil-hasil produksi susu; Hidangan (dessert) dari cranberry;
Hidangan dari daging kornet; Hidangan dari labu; Hidangan siap saji terutama terbuat dari pengganti daging; Hidangan utama
yang dibuat terutama dari makanan laut; Hidangan yang dimasak berbahan dasar sayuran, kentang, buah-buahan, daging,
unggas, ikan, dan makanan laut; Ikan (dalam bentuk) batangan; Ikan Asap Selais; Ikan Asin Richa; Ikan Bakar Bandeng; Ikan
Bakar Manokwari; Ikan Bakar Sambal Dabu; Ikan Beku; Ikan Bungkus; Ikan Cuka; Ikan Dabu Dabu, diolah; Ikan Dole; Ikan
Dori Bumbu Bali; Ikan Jelawat; Ikan Kakap Fillet Goreng; Ikan Kembung Asam Pedas; Ikan Komu Asar; Ikan Kuah Belimbing;
Ikan Patin Bumbu Acar; Ikan Salem; Ikan Tude; Ikan Tuna; Ikan Tuna Cabai; Ikan Uilulia, diolah; Ikan cakalang asap; Ikan
crispy; Ikan dori goreng tepung; Ikan goreng tenggiri; Ikan jebung bakar; Ikan kaleng; Ikan olahan dalam kaleng; Ikan pari
lempah kuning; Ikan tenggiri asam pedas; Ikan tenggiri bakar; Ikan tenggiri lempah kuning; Ikan teri pedas; Ikan tuna,
diawetkan; Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan; Ilabulo; Irisan-irisan susu (Keju); Isian buah untuk hidangan; Iwak
Samu; Jagung manis, sudah diproses; Jamur geprek; Jamur kancing dalam kaleng; Jeli; Jeli ginseng merah; Jeli sayuran; Jeli,
selai, kolak (compotes); Jeruk mandarin dalam kaleng; Juhu Kujang; Juhu Umbut Rotan; Jujube manis; Juku Pallu Ce'la;
Kabuto; Kacang Goyang; Kacang Telur; Kacang brazil, diolah; Kacang ditaburi gula; Kacang hijau asin; Kacang hijau bumbu;
Kacang hijau garing; Kacang hijau goreng; Kacang hijau panggang; Kacang hijau sangrai; Kacang hijau yang dikeringkan;
Kacang hijau yang sudah diolah; Kacang ketapang, dikeringkan; Kacang ketapang, diolah; Kacang ketapang, diproses;
Kacang mede, dikeringkan; Kacang mete panggang; Kacang olahan; Kacang panggang; Kacang rasa (berbumbu); Kacang
tanah, dikeringkan; Kacang yang diproses, dikeringkan, atau diolah; Kalangkala; Kaldu ayam yang dapat diminum; Kaldu
daging domba; Kaldu daging sapi; Kaldu ikan; Kaldu pati ayam yang dapat diminum; Kaldu pati sapi yang dapat diminum;
Kaldu sapi yang dapat diminum; Kaldu sayur; Kaldu tom yam; Kaledo; Kalumpe; Kangkung belacan; Karedok; Karee Kemang;
Kasbi Komplet; Kasoami; Kawok; Kefir [minuman susu]; Keju; Keju berbentuk pasta; Keju kocok; Keju krim untuk makanan
pencuci mulut; Keju segar (fresh cheese); Keju vegan; Keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; Kelapa (buah), tanpa
kulit; Kelapa dikeringkan; Kelapa kering yang sudah diolah; Kelaq Kelor; Kembang tahu pita; Kenari (kacang), diolah; Kentang
(dalam bentuk) stick; Kentang Balado Petai; Kentang yang dikalengkan, dibekukan, dikeringkan atau dimasak, jamur yang
dikalengkan, dikeringkan atau dimasak, unggas, ikan dan makanan laut olahan, semuanya dalam bentuk ekstrak, sup, jeli,
olesan, diawetkan, hidangan yang dimasak, dibekukan atau didehidrasikan; Kepingan hazelnut (kacang); Kepingan kacang
almond; Kepingan kiwi (buah); Keripik Kalakai; Keripik Keladi; Keripik Kentang Telur Asin; Keripik buah-buahan; Keripik ceker
ayam; Keripik gadung; Keripik kelapa; Keripik kentang; Keripik paru; Keripik pete; Keripik rumput laut; Keripik salak; Keripik
singkong aneka rasa; Keripik tahu; Keripik talas; Keripik ubi aneka rasa; Keripik ubi dengan perasa; Keumamah Ikan Kayu;
Kezuri-bushi (serpihan daging ikan yang dikeringkan); Kinca; Kismis; Kiwi (buah), diolah; Kohu-Kohu; Kolak Durian; Konro
Bakar; Konsentrat dan isolat protein kedelai; Konsentrat kaldu; Krem dobel; Krengsengan Ayam; Krengsengan Sapi; Krim
asam (pengganti); Krim buatan, yaitu krim dengan bahan dasar sayuran; Krim chantilly; Krim dengan buah; Krim kacang
kedelai; Krim kelapa; Krim kocok; Krim kocok beku; Krim kocok beku bukan dari susu; Krim kocok buatan, yaitu krim kocok
berbahan dasar sayuran; Krim kocok bukan berbahan dasar susu; Krim kocok bukan dari susu; Krim kocok untuk topping;
Krim kocok untuk topping yang bukan berbahan dasar susu; Krim rendah lemak; Krim sebagai makanan; Krim segar; Krim
susu; Krim untuk minuman [produk susu]; Krim untuk topping yang tidak dikocok untuk kue dan makanan penutup, beku atau
tidak beku, siap pakai atau tidak siap pakai berbahan dasar susu; Krim yang menjadi sediaan olahan terbuat dari buah-buahan
dan krim; Krimmer kopi (berbahan dasar susu); Kripik ikan; Kroket; Kuah Keukarah; Kuah Masam Keu Neung; Kuah Pliek U;
Kulit Ayam Goreng Tepung; Kumis (minuman susu); Kurma; Kurma yang dikeringkan; Kurma yang diolah; Lansyen ayam;
Lapa-Lapa; Lapis Palaro; Lappet; Laver (rumput laut yang dapat dimakan), diolah; Lawa; Lawar; Leci kalengan; Leher bebek;
Lema; Lemak coklat; Lemak kelapa; Lempah; Lempah Darat; Lempah Kulat; Lengkeng kalengan; Lichee kering; Lidah sapi
asap; Lontong Orari; Lotek; Lumba-lumba; Maca (tanaman), diolah; Mackerel (ikan) asap; Makanan (hasil) laut, diolah;
Makanan (hasil) laut, tidak hidup; Makanan bantuan kesehatan yang mengandung ginseng dan ginseng merah; Makanan
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batangan dan makanan ringan batangan berbahan dasar kacang; Makanan batangan dan makanan ringan batangan
berbahan dasar sayuran; Makanan batangan dan makanan ringan batangan yang berbahan dasar buah; Makanan beku
terutama terdiri dari pengganti daging; Makanan berbahan dasar cumi-cumi; Makanan berbahan dasar ikan; Makanan
berbahan dasar ketela pohon; Makanan dan makanan ringan batangan berbahan dasar protein whey dan kedelai; Makanan
dan makanan ringan yang terbuat dari minyak, lemak, dan kacang yang telah diolah; Makanan genggam yang dibekukan,
disiapkan atau dikemas dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; Makanan kemasan untuk anak-anak dengan
bahan utama ikan; Makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan
atau dimasak; Makanan laut olahan, termasuk makanan laut yang dikemas dalam kaleng dan kantong.; Makanan laut yang
diawetkan; Makanan olahan dengan protein tambahan terutama terdiri dari daging, ikan, binatang buruan unggas, buahbuahan, sayuran, telur atau produk susu; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari buah-buahan; Makanan pembuka beku
terutama terdiri dari daging; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari sayuran; Makanan pencuci mulut terbuat dari
yoghurt, selain es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan pencuci mulut yoghurt selain es krim, es susu dan yoghurt beku;
Makanan pengganti daging, yaitu, protein berbahan dasar tanaman, protein berbahan dasar sayuran; Makanan penutup
berbahan dasar susu; Makanan penutup cepat saji yang berbahan dasar susu; Makanan penutup dengan toping krim;
Makanan penutup krem, kecuali es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan penutup terbuat dari buah; Makanan penutup
terbuat dari kacang; Makanan penutup terbuat dari produk susu (kecuali es krim); Makanan penutup terbuat dari susu;
Makanan porsi kecil yang utamanya terdiri dari daging, ikan, ham, unggas dan atau sayuran; Makanan ringan ayam goreng;
Makanan ringan berbahan dasar buah kering; Makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran dan susu kelapa untuk bayi dan
anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan ringan berbahan dasar polong-polongan (kacang);
Makanan ringan berbahan dasar protein whey dan kedelai; Makanan ringan berbahan dasar singkong; Makanan ringan
berbahan dasar yoghurt; Makanan ringan berbahan dasar yogurt; Makanan ringan cumi-cumi goreng; Makanan ringan dan
keripik berbahan dasar kentang; Makanan ringan kombinasi buah dan selai kacang; Makanan ringan organik berbahan dasar
buah; Makanan ringan organik berbahan dasar sayuran; Makanan ringan organik berbahan dasar yogurt; Makanan ringan
rumput laut goreng; Makanan ringan, berbahan dasar dari buah-buahan atau sayuran; Makanan siap masak terutama terdiri
dari daging; Makanan siap masak terutama terdiri dari ikan; Makanan siap masak terutama terdiri dari pengganti daging;
Makanan siap masak terutama terdiri dari sayuran; Makanan siap masak terutama terdiri dari unggas; Makanan siap saji yang
terdiri dari pengganti ikan atau makanan laut; Makanan yang dibekukan, siap saji atau dalam kemasan yaitu sup, sup dalam
bentuk kering, saus buah, bubur buah dan sayuran, bubur buah dan sayuran dalam bentuk kering, jus buah dan sayuran;
Makanan yang didinginkan yang terutama mengandung ikan, daging, dan unggas; Makanan yang diolah dari ikan; Makanan
yang mengandung kacang yang telah dimasak, kacang yang telah dikeringkan, atau kacang kedelai; Makanan yang terbuat
dari daging; Makanan yang terbuat dari daging dan ikan; Makanan yang terbuat dari minyak, lemak, dan kacang yang telah
diolah; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Manday;
Mangga kalengan; Mangut; Manisan Pala; Manisan Terong; Manisan buah; Manisan jahe, diawetkan dalam sirup; Manuk
Napinadar; Masakan olahan ayam yang dilapis atau dicampur dengan tepung; Mentega almond; Mentega dari bawang putih;
Mentega dari tanaman; Minuman bakteri asam laktat; Minuman berbahan dasar beras (pengganti susu), minuman berbahan
dasar kedelai (pengganti susu), minuman berbahan dasar susu almond; Minuman berbahan dasar beras [bahan pengganti
susu] yang menjadi bahan pengganti makanan cair; Minuman berbahan dasar kedelai digunakan sebagai pengganti susu;
Minuman berbahan dasar susu; Minuman berbahan dasar susu almond; Minuman berbahan dasar susu beraroma; Minuman
berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila; Minuman berbahan dasar susu
kacang tanah; Minuman berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; Minuman berbahan dasar
yoghurt; Minuman buah atau sayuran terdiri terutama dari produk susu; Minuman dari biji basil; Minuman dengan bahan dasar
yoghurt; Minuman rasa dengan pasta buah dan berbahan dasar susu; Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan
utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau tidak; Minuman susu cair; Minuman susu terdiri dari buah-buahan;
Minuman susu terutama terbuat dari susu; Minuman terbuat dari keseluruhan atau terutama susu; Minuman terbuat dari
yoghurt; Minuman terbuat utamanya dari susu atau produk susu, minuman susu (didominasi susu), minuman susu
mengandung buah; Minuman terdiri terutama dari susu atau produk susu; Minuman yang berbahan dasar susu; Minuman
yang mengandung putih telur; Minuman yang terbuat dari putih telur; Minuman yoghurt; Minuman yogurt; Minuman yogurt
yang dicampur biji-bijian; Minuman yogurt yang dicampur buah-buahan; Minuman-minuman berbahan dasar susu
mengandung teh; Minuman-minuman dengan rasa asam susu/ asam laktat, minuman-minuman mengandung rasa asam susu/
asam laktat; Minuman-minuman susu beraneka rasa; Minyak argan; Minyak canola; Minyak goreng (semprot) berbahan dasar
sayuran; Minyak jagung; Minyak kacang brazil; Minyak kemiri; Minyak kenari (kacang); Minyak salad; Minyak tengkawang;
Minyak yang dapat dimakan; Minyak zaitun extra virgin; Minyak-minyak yang dapat dimakan dan diminum; Moluska, tidak
hidup; Mozarella; Muku Loto; Namgka goreng; Nangka kalengan; Naniura; Nata de coco; Natinombur; Nugget tempe; Odeng;
Olahan ayam kampung; Olesan berbahan dasar bawang putih; Olesan berbahan dasar hummus; Olesan berbahan dasar
kacang; Olesan berbahan dasar sayuran, buah-buahan, protein nabati atau pengganti daging; Olesan berbahan dasar susu;
Olesan berbahan dasar telur; Olesan hazelnut (kacang); Olesan kacang almond; Olesan krim keju; Onigiri Daging; Onigiri
Ikan; Opak; Opor Ayam; Orak-arik Telur Wortel; Orek Tempe Cabai Hijau; Orek Tempe Kacang; Orek Tempe Serundeng;
Pallubasa; Pallumara; Pampis; Panganan khas Perancis terbuat dari daging (charcuterie); Pangi Dan Saut; Paniki; Papare;
Paru Goreng Balado; Paru goreng; Paru rica rica; Pasta ikan; Pasta kacang; Pasta makanan yang terbuat dari ikan; Pasta
sayur; Pasta tomat; Pastry isi daging; Pempek; Pempek Sambal; Pendap Khas Bengkulu; Penganan khas Perancis terbuat
dari daging; Pengganti daging berbahan dasar buah; Pengganti daging berbahan dasar sayuran; Pengganti produk-produk
susu berbasis tumbuhan dan kacang; Pengganti sayuran atau ikan; Pepaya kalengan; Pepes Ayam; Pepes Tempe; Pepes
Teri; Perkedel Nike; Persiapan bahan; Pesmol; Pindah Patin; Pindang Bandeng; Pisang Epe; Pisang Gapit; Pisang Goroho;
Pisang goreng; Pisang goreng dengan aneka toping; Pisang goreng madu; Pisang kalengan; Pisang olahan; Plecing
Kangkung; Plum Kering; Potongan daging ikan tanpa tulang; Potongan kentang; Prem asin; Prem hijau yang diawetkan; Prem
yang diawetkan; Produk Susu Asam; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Kental; Produk Susu Rendah Lemak; Produk
berbahan dasar susu terbuat dari tumbuhan (bahan pengganti susu); Produk daging kepiting; Produk daging vegetarian dan
vegan; Produk daging yang dibekukan; Produk ginseng merah olahan; Produk ikan yang dibekukan; Produk makanan dengan
dasar yoghurt; Produk makanan laut yang dibekukan; Produk makanan vegetarian, yaitu, pengganti daging dan ikan berbasis
sayuran, pengganti telur, pengganti keju dan minuman makanan berbasis kedelai yang digunakan sebagai pengganti susu;
Produk makanan yang terutama mengandung ikan atau ayam; Produk makanan yang utamanya terbuat dari buah; Produk
olahan berbasis unggas; Produk olahan daging sapi; Produk olahan daging udang; Produk susu alami atau berperisa yang
difermentasi; Produk susu dalam bentuk bubuk untuk membuat yoghurt beku; Produk susu tawar atau dengan rasa yang
difermentasi; Produk tahu (kacang dadih); Produk terbuat dari kentang; Produk-produk vegetarian yang disiapkan untuk
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dikonsumsi; Protein kedelai; Protein nabati bertekstur digunakan sebagai pengganti daging; Protein nabati yang secara tekstur
sudah terbentuk untuk digunakan sebagai pengganti daging; Protein untuk konsumsi manusia; Protein untuk penggunaan
sebagai suatu bahan tambahan makanan; Rabo Ruan; Rambak kulit sapi; Rambutan kalengan; Ranggit; Ratatouille (makanan
vegetarian); Rebon (Udang Kecil); Rebung; Rebung Asam Undak Liling; Rebung kalengan; Rendang Ayam; Rendang Ayam
Kacang Merah; Rendang Ayam Suwir; Rendang Chicken Sandwich; Rendang Daging Suwir; Rendang Paru; Rendang Sapi;
Rica Rodo; Rolade Sapi; Rujak Samalanga; Rujak daun Ubi; Rujak juhi dari Betawi; Rukem (Buah-Buahan); Rumput laut
bubuk sebagai bahan baku untuk membuat agar-agar; Rusip; Rw (Erwe); Saksang; Salad berbahan dasar hummus; Salad
sayuran; Salad, disiapkan; Salak Condet; Salami (saus daging); Sale pisang; Salmon (ikan) asap; Sambusa; Santan Kepiting;
Sapota kalengan; Sarang burung dengan gula batu; Sarang burung dengan gula batu yang bisa dimakan; Sarang burung
dengan sari buah pir; Sarden dan makarel; Sari cordyceps; Sari sarang burung; Sari-sari daging; Sate Ayam; Sate Babi; Sate
Bulayak; Sate Daging Sapi; Sate Gogos Pokea; Sate Ikan; Sate Kambing; Sate Kelinci; Sate Kerang; Sate Lilit; Sate Makanan
Laut (Seafood); Sate Matang; Sate Payau; Sate Plecing; Sate Pusut; Sate Rembiga; Sate Sosis Ayam; Sate Sosis Sapi; Sate
Telur Ayam; Sate Telur Burung; Sate Temburung; Sate Tuna Gorontalo; Sate Udang; Sate Ulat Sagu; Sate Yang dipanggang;
Sate dan Sop Rusa; Sate klathak; Saus apel; Saus berbahan dasar susu; Sawo Betawi; Sawo Duren; Sawo Mentega; Sawo
olahan; Sayap bebek; Sayur Asem Betawi; Sayur Ganemo; Sayur Kambang Tigarun; Sayur Putungo; Sayur asem; Sayur
lempah darat; Sayur sop; Sayuran (mousses); Sayuran (tambahan pate); Sayuran Rumpu Rampe; Sayuran dalam kaleng;
Sayuran dan buah olahan; Sayuran dikeringkan; Sayuran pengganti untuk krim; Sayuran potong; Sayuran yang dihaluskan
(dalam bentuk pasta atau cairan); Sayuran yang dikalengkan, dibekukan, dikeringkan atau dimasak; Scotch eggs [telur rebus
yang dibungkus dengan daging sosis dan dilapisi dengan remah-remah]; Sea bass (ikan), tidak hidup; Sea bream (ikan), tidak
hidup; Sediaan (buah) markisa; Sediaan (kacang) almond; Sediaan Trout (ikan) laut; Sediaan batang bawah; Sediaan
bawang; Sediaan bawang dayak; Sediaan bawang merah; Sediaan biji chia; Sediaan biji labu; Sediaan biji semangka;
Sediaan biji wijen; Sediaan biji-bijian; Sediaan boletes [jamur]; Sediaan buah ara; Sediaan buah delima; Sediaan buahbuahan; Sediaan daging; Sediaan daging yang diawetkan; Sediaan daun bawang; Sediaan edamame (kacang-kacangan);
Sediaan hidangan ikan; Sediaan hidangan larva serangga; Sediaan hidangan serangga; Sediaan hidangan serangga dan
larva serangga; Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari daging; Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari ikan;
Sediaan jagung rebus; Sediaan jamur; Sediaan jamur porcini; Sediaan jamur tiram; Sediaan kacang; Sediaan kacang brazil;
Sediaan kacang kedelai; Sediaan kacang mede; Sediaan kacang polong; Sediaan kacang torreya; Sediaan kacang untuk
makanan manusia; Sediaan kelapa; Sediaan kurma; Sediaan laver (rumput laut yang dapat dimakan); Sediaan lentil; Sediaan
makanan dari kaki babi; Sediaan pecan; Sediaan pistachio (kacang-kacangan); Sediaan polong-polongan (kacang); Sediaan
produk sayuran olahan; Sediaan rebung; Sediaan sayuran; Sediaan sayuran akar yang bisa dimakan; Sediaan siput
[scargots]; Sediaan telur ikan; Sediaan telur salmon (ikan) laut; Sediaan terompet hitam [jamur]; Sediaan wortel; Sediaan
zaitun; Sediaan-sediaan krim terbuat dari susu dan susu dan buah-buahan; Sediaan-sediaan makanan berbahan dasar susu;
Sediaan-sediaan terbuat dari yoghurt; Selai; Selai Plum; Selai berbahan dasar kacang; Selai jahe; Selai kacang coklat;
Selubung makanan (berupa) selulosa berkertas; Semur Ayam; Semur Betawi; Semur Daging Sapi; Semur Jengkol;
Serundeng; Se’i Daging Sapi; Sie Reuboh; Silver carps (Ikan), tidak hidup; Singkong goreng; Siomay; Siomay sayuran; Siput
Gong Gong; Smoked beef cheese sandwich; Sop Lokan Laut; Sop Saudara; Sop Ubi; Sosis; Sosis ayam; Soto; Soto Betawi;
Soto Ketupat; Soto Tangkar; Soto Udang; Sotong Beku; Sotong Pangkong; Spirulina (ganggang) olahan; Srombotan; Stews
(rebusan); Suet (lemak pada pada sapi) untuk makanan; Sup (sop) kacang hijau; Sup Gangan; Sup Ikan Batam; Sup Konro;
Sup Tunjang; Sup bakso matzo; Sup dan sup kering; Sup dari kacang hijau; Sup yang sudah dimasak sebelumnya; Sup, sup
berkonsentrasi, sediaan-sediaan untuk membuat sup, sup, kaldu kubus, kaldu, berbentuk kubus, tablet atau bubuk, sediaansediaan untuk membuat kaldu, kaldu berkonsentrasi.; Sup-sup, bahan-bahan untuk membuat sup; Susu Kedelai Kental; Susu
UHT; Susu beraneka rasa; Susu berbentuk jel, susu dengan rasa dan susu kocok; Susu bubuk tanpa lemak dan susu asam
dengan kadar kalori rendah; Susu cair dalam kemasan; Susu dan produk susu; Susu dan produk susu, termasuk minuman
berbahan dasar susu, susu UHT, susu bubuk, dan produk susu yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin dan/atau
mineral; Susu dan produk susu, termasuk yang dicampur dengan produk lain (memiliki produk susu dan susu sebagai
kandungan utama) dan pengganti yang sama dan produk yang dibuat darinya (tidak termasuk dalam kelas lain) khususnya
minuman susu dan susu bubuk, baik dengan perasa maupun tidak; Susu evaporasi (susu kental) dengan dan tanpa pemanis;
Susu full cream; Susu jahe; Susu kacang kedelai; Susu kaleng; Susu kambing bubuk; Susu kambing dan produk susu yang
berasal dari susu kambing; Susu kedelai; Susu kelapa (minuman); Susu kelapa, kelapa kalengan, dikeringkan dan diawetkan;
Susu kental manis; Susu kocok; Susu protein; Susu protein dari telur; Susu yang mengandung rasa; Susu, keju, mentega dan
produk susu lainnya, termasuk susu yang terbuat dari kelapa, kedelai, kambing, domba, dan nasi; Susu, produk susu dan
pengganti produk susu; Suyuran (dalam) botol; Taburan buah untuk digunakan pada es krim; Tahu; Tahu Bakso; Tahu Isi;
Tahu geprek,; Tahu goreng isi; Tahu keju makanan laut; Tahu kering dengan ikan/ayam; Tahu pedas; Tape goreng; Tape
singkong; Tasak Telu; Tauge kalengan; Telok Ukan; Telur; Telur Ceplok Balado; Telur Pindang; Telur Skotlandia; Telur dadar
padang; Tempat bertengger burung, tidak hidup; Tempe Bacem Jogja; Tempe geprek; Tempoyak; Teri Krispi; Terong Mapui;
Terong balado; Terrines (hidangan) makanan (hasil) laut; Tetelan; Tinoransak; Tongkol jagung kalengan; Tongseng; Topping
berbahan dasar buah untuk makanan; Topping dan isi berbahan dasar buah untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan
produk roti; Trout (ikan) asap; Trout (ikan), tidak hidup; Tudai; Tum Ayam; Tumis Buncis; Tumis Bunga Pepaya; Tumis Daun
Singkong; Tumis Daun Singkong Bumbu Bali; Tumis Jagung; Tumis Jamur; Tumis Kacang Panjang; Tumis Kapah; Tumis
Kembang Kol; Tumis Kembang Kol Paprika; Tumis Labu Siam; Tumis Nangka Teri Pedas; Tumis Tahu; Tumis Tauge; Tumis
Tempe Kecap; Tumis Terong; Tumis Wortel Kacang Polong; Tumis Wortel Kembang Kol; Tumis Zukini Paprika; Tuna (ikan),
kalengan; Tuna (ikan), tidak hidup; Tuna Kemangi; Udang Selingkuh; Uling (Belut); Umbut-Umbutan (Daging Buah
Rambutan); Ungkot Kemamah; Urap; Usus Ayam Goreng Tepung; Usus ayam; Uta Kelo; Veal stock (olahan dari tulang
daging sapi muda); Vegetable meat ball; Wadi; Walet; Water chesbuts, disiapkan; Water chestnuts, diolah; Woku Balaga Ikan
Mas; Woku Blanga; Yoghurt; Yoghurt beraneka rasa; Yoghurt berbentuk jelly setengah padat terbuat dari susu yang
diinkubasi; Yoghurt kacang kedelai; Yoghurt terdiri dari buah-buahan; Yoghurt vanilla; Yogurts dengan rasa; abalon, tidak
hidup; abon ikan; abon tulang ikan; abura-age [potongan tahu goreng]; aburaage (dadih kacang kedelai goreng); acai berry,
diolah; acar; acar (ikan) herring; acar Jalapenos; acar bawang; acar dill; acar ikan; acar kulit semangka; acar lobak; acar
mentimun; acar paprika; acar pedas; acar sayuran; agar-agar siap saji; agar-agar*; air dadih; air kaldu; ajvar [paprika yang
diawetkan]; akar doraji [balon bunga] yang diawetkan; akar sayuran olahan; albumen untuk keperluan kuliner; alginat untuk
keperluan kuliner; almond (kacang) berbumbu; almond (kacang) panggang; almond (kacang), diolah; almond ditaburi gula;
almond panggang; alpukat, diolah; alternatif yogurt berbahan dasar kacang; alternatif yogurt berbahan dasar kacang almond;
alternatif yogurt berbahan dasar kacang mete; alternatif yogurt berbahan dasar kacang polong; alternatif yogurt berbahan
dasar kelapa; alternatif yogurt berbahan dasar sereal ; alternatif yogurt berbahan dasar tanpa susu; anggur (buah), diolah;
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antipasti (hidangan pembuka); apel, diolah; aprikot, diolah; arracacha yang diproses [wortel putih]; artichoke, diawetkan;
artichoke, diolah; asinan kubis; asparagus, diawetkan; asparagus, diolah; aspic (jelli); ayam; ayam (tepung) asam manis (Dakgangjeong); ayam bumbu beku (frozen) siap saji; ayam giling; ayam goreng; ayam goreng kremes; ayam goreng rempah;
ayam goreng tepung; ayam kecap; ayam kukus; ayam panggang; ayam pedas; ayam teriyaki; ayam yang diolah; baby corn,
diolah; bahan makanan berbahan dasar ikan; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas,
hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bahan makanan vegetarian
terbuat dari minyak nabati dan lemak yang bisa dimakan; bahan makanan yang dikeringkan atau dibekukan yang terbuat dari
buah-buahan dan sayuran segar; bahan makanan yang terbuat dari kacang; bahan makanan, yaitu minyak yang menjadi
bahan makanan untuk konsumsi manusia; bahan pengganti daging berbahan dasar larva serangga; bahan pengganti daging
berbahan dasar serangga; bahan pengganti margarin; bahan pengganti mentega; bahan pengganti produk susu berbahan
dasar larva serangga; bahan pengganti produk susu berbahan dasar serangga; bahan pengganti susu; bahan pengganti susu
fermentasi; bahan-bahan produk olahan susu untuk membuat roti; bahan-bahan susu untuk membuat roti; bakso; bakso ayam;
bakso campur; bakso ikan; bakso ikan udang; bakso ikan yang digoreng; bakso ikan yang tidak digoreng; bakso isi daging
ayam cincang; bakso isi daging ikan cincang; bakso isi daging sapi cincang; bakso lobster yang dibumbui; bakso sapi; bakso
sosis (adonan bakso dalam bentuk sosis); bakso sosis ayam; bakso sosis ikan; bakso sosis sapi; bakso sotong; bakso tahu
ayam; bakso tahu ikan; bakso tahu sapi; bakso telur ayam; bakso telur ikan; bakso telur sapi; bakso urat; batagor; bawang
bombai; bawang goreng; bawang merah olahan digunakan sebagai sayuran; bawang merah, diawetkan; bawang merah,
diolah; bawang putih beku; bawang putih cincang, diawetkan; bawang putih olahan; bawang putih olahan digunakan sebagai
sayuran; bawang putih panggang; bawang putih yang diawetkan; bawang, diawetkan; bawang, diolah; bayam, beku; bayam,
dimasak; bayam, kalengan; bebek beku; bebek panggang; belimbing olahan; belut, tidak hidup; benih disiapkan untuk
makanan manusia; benih disiapkan untuk makanan manusia, bukan sebagai bumbu atau perasa; beri (buah), diolah; beri,
beku; beri, diawetkan; beri, dikeringkan; berry diawetkan; biji bunga matahari, diolah; biji bunga matahari, disiapkan; biji chia,
diolah; biji labu olahan; biji pinang, diproses; biji pisang, diolah; biji rami olahan; biji rami untuk makanan manusia; bisques
(sup); bit daging; bit, diolah; blackberry, beku; blackberry, diolah; blackcurrant, beku; blackcurrant, diolah; blancmange
[makanan penutup berbahan dasar krim]; blueberry, beku; blueberry, diolah; blueberry, keringkan; bok choy, diolah; bola-bola
kentang; boletes [jamur], diawetkan; boletes [jamur], diolah; boneka cabai; botifarra [sosis]; boysenberry, diolah; bratwurst
(saus); buah ara, diolah; buah ara, kering; buah beku; buah berbahan dasar konsentrat untuk memasak; buah botol; buah
cepat beku; buah dan sayuran beku; buah dan sayuran kaleng; buah dan sayuran olahan; buah dan sayuran yang diawetkan;
buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan
dimasak; buah dan sayuran yang dibekukan, diawetkan, dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang dimasak; buah
delima, diolah; buah diawetkan; buah irisan botolan; buah kaleng atau botol; buah leci olahan; buah mengkudu, diolah; buah
mentah, diiris; buah mentah, kupas; buah pektin untuk keperluan kuliner; buah pinang yang telah diolah; buah pinang, diolah;
buah tidak dimasak, disiapkan; buah yang diawetkan dalam alkohol; buah yang sudah diolah; buah, diawetkan; buah, direbus;
buah-buahan dan sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan dimasak; buah-buahan dan sayuran
kering; buah-buahan yang dimasak; buah-buahan yang diolah dalam kemasan; buah-buahan, dikeringkan; buah-buahan,
dimasak; buah-buahan, diolah; buah-buahan, kaleng; bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, mineral dan
vitamin untuk membuat protein yang dikocok (protein shakes); bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein,
mineral dan vitamin untuk membuat smoothie; bubuk keju; bubuk lecitin yang dapat dimakan; bubuk susu; bubur apel; bubur
buah; bubur buah acai; bubur buah asam jawa; bubur kepiting; bubur tomat; bubur zaitun; bulgogi [Hidangan Daging Sapi
Korea]; bulgogi [daging sapi panggang yang diiris dan dibumbui]; buncis kacang mede; buncis, diawetkan; buncis, dikeringkan;
buncis, diolah; buncis, disiapkan; buncis, kaleng; bunga olahan yang bisa dimakan dalam bentuk kristal; bunga yang bisa
dimakan, kering; bunga yang dapat dimakan, diolah; burger bebek renyah; burger berbahan dasar larva serangga [roti]; burger
berbahan dasar serangga [roti]; busa ayam; cabai dengan daging; cabai dengan keju; cabai yang diawetkan; cairan semitransparan yang tertinggal selama proses pengendapan dalam pembuatan keju yang memiliki warna kuning-kehijauan dengan
rasa yang sedikit asam dan aroma yang agak harum (whey powder) (hasil produk susu); camilan berbahan dasar buah kering;
campuran buah kering; campuran daging yang diawetkan, dikeringkan atau dimasak; campuran eggnog tanpa-alkohol;
campuran makanan ringan yang terdiri dari buah kering dan kacang olahan; campuran makanan ringan yang terdiri dari buahbuahan olahan, kacang olahan atau kismis; campuran makanan ringan yang terdiri dari kacang wasabi, kacang olahan, buah
atau kismis kering; campuran sup; campuran untuk membuat kaldu; campuran untuk membuat sup; campuran yang
mengandung lemak untuk irisan roti; capcay; caponata (hidangan); celimpungan; ceri maraschino; ceri(buah), diolah; ceri,
beku; ceri, diawetkan; ceri, keringkan; ceviche (hidangan laut); chanterelles [jamur], diawetkan; chanterelles [jamur], diolah;
cheonggukjang jjigae [Hidangan Korea yang terdiri terutama dari tahu dengan pasta kedelai kaya]; chestnut, dipanggang; chia
milk [bahan pengganti susu]; chili verde [hidangan siap saji]; chorizo (sosis babi); chuños [kentang beku-kering]; chuños
[kentang kering]; clementine (buah), diolah; clotted cream (krim padat); cloudberry, diolah; cocoa butter untuk makanan; cod
(ikan), tidak hidup; cold cuts (daging); collard greens (kacang-kacangan), diolah; compotes (hidangan penutup); consommés
(sup); corn dogs (saus); cranberry, beku; cranberry, diolah; cranberry, keringkan; crawfish (udang), tidak hidup; cumi dalam
adonan; cumi kering; cumi, tidak hidup; dadih; dadih rasa dan susu kocok serta penggantinya; daging; daging asap; daging
asin; daging atau ikan kalengan; daging ayam; daging ayam kemasan; daging ayam yang diasinkan; daging babi asap; daging
babi dan kacang kalengan; daging babi, kalengan; daging beku-kering; daging buatan instan; daging buatan manusia; daging
budidaya; daging burger; daging cincang terbuat dari buah-buahan; daging dan sayuran yang dibalut dengan bubuk untuk
menggoreng; daging dimasak dalam botol; daging giling; daging goreng; daging ham sapi; daging ham yang diawetkan atau
diolah (diasap/diasinkan); daging instan; daging irisan; daging kaleng, ikan, sayuran dan buah-buahan; daging kalkun
(diasinkan atau diasap); daging kemasan; daging kering; daging kering instan; daging kornet; daging makan siang; daging
masak; daging olahan [pengganti daging]; daging olahan asap; daging panggang; daging panggang direndam dalam saus
kedelai; daging sapi; daging sapi asap; daging sapi kering; daging sapi olahan; daging sapi rebus; daging segar; daging
unggas segar; daging vegetarian terbuat dari minyak kedelai; daging yang berasal dari rekayasa laboratorium; daging yang
berasal dari rekayasa teknologi pertanian; daging yang bisa dimakan; daging yang diawetkan atau diolah; daging yang
diliofilisasi; daging yang dimasak, kalengan; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap untuk dimasak; daging, beku;
daging, diawetkan; daging, diolah; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; daging, kaleng; daging, unggas dan binatang
buruan; dak bulgogi [Hidangan Korea yang terdiri dari ayam panggang yang diiris dan dibumbui]; dak galbi [Hidangan Korea
yang terutama terdiri dari ayam tumis dalam pasta cabai yang difermentasi]; dal [hidangan siap saji]; daun anggur (buah),
diolah; daun bawang, diolah; dendeng; dendeng ayam; dendeng ikan; dicampur minyak sayur untuk keperluan kuliner;
dicampur minyak sayur untuk makanan; dimsum; disiram; doenjang jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari tahu
dengan pasta kedelai]; domba (daging), diolah; durian kering; dwaeji bulgogi [Hidangan Korea yang terdiri dari daging babi
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panggang yang diiris dan dibumbui]; edamame (kacang-kacangan), diolah; eggnog tanpa-alkohol; ekstrak buah untuk
keperluan kuliner; ekstrak daging; ekstrak daging sapi panggang; ekstrak jamur untuk keperluan kuliner; ekstrak rumput laut
untuk makanan; ekstrak sayuran untuk keperluan kuliner; ekstrak sayuran untuk makanan; ekstrak tomat; ekstrak unggas;
escamoles [larva semut yang dapat dimakan, disiapkan]; esens ayam; feijoa [nanas jambu biji] olahan; fermentasi susu untuk
keperluan kuliner; fillet dada ayam; fillet haddock (ikan); fillet ikan; fillet ikan teri; fish en; flakseed untuk makanan manusia; foie
gras (makanan Perancis dari hati angsa atau bebek); fondue (keju melted) berbahan dasar minyak; frankfurters [sosis]; galbi
[hidangan daging panggang]; game (daging), tidak hidup; ganggang dimakan kering; ganggang olahan untuk makanan
manusia; ganjang-gejang [kepiting yang direndam dalam kecap]; gelatin daging; ghee (minyak samin); gherkins (acar
mentimun); gimjaban [keranjang bumbu]; ginjal hewan [jeroan]; ginseng dan ginseng merah beku; ginseng dan ginseng merah
kukus; ginseng dan ginseng merah olahan, bukan untuk keperluan medis; glazed fruits (manisan buah); gnocchi berbahan
dasar kentang; gobet (sawut singkong); goji berry (buah), diolah; gooseberry (buah), diolah; got-gam [kesemek kering]; gravlax
(hidangan dari ikan salmon); guacamole [alpukat dihaluskan]; gulungan cumi-cumi; gulungan kol diisi dengan daging; gurita,
tidak hidup; haggis (pudding); half and half (minuman) [campuran susu dan krim]; hasil olahan ikan untuk makanan manusia;
hasil produksi susu kambing; hasil produksi susu sapi; hasil produksi susu soya; hati; hazelnut (kacang) panggang; hazelnut
(kacang), diolah; hazelnut diawetkan; headcheese (keju tanpa lemak); hearts of palm (olahan dari inti daging tanaman kelapa
sawit), diolah; herring roe kering; hidangan daging siap; hidangan daging yang dimasak; hidangan kari yang sudah dimasak
sebelumnya; hidangan pembuka kemasan beku yang terdiri dari patties dan sosis links berbahan dasar sayuran; hidangan
pembuka siap saji yang terutama terdiri dari daging lobster yang dicelupkan ke dalam adonan dan digoreng; hidangan
pembuka yang terdiri terutama dari makanan laut; hidangan utama beku yang telah dikemas sebelumnya yang sebagian besar
terdiri dari makanan laut; hidangan yang dimasak yang terutama terdiri dari ayam tumis dan pasta cabai yang difermentasi
(Dak-galbi); hidangan yang disiapkan terutama terdiri dari ikan dan makanan laut; hoshi-nori [lembaran rumput laut kering];
hummus; hummus [pasta buncis]; hummus menjadi buncis; iga [potongan daging]; ikan dimasak; ikan yang diawetkan atau
diolah (diasap/diasinkan); ikan asap; ikan asin; ikan bawal dalam kaleng, diasinkan; ikan bawal yang dikeringkan dan dimasak,
dieskan, diawetkan; ikan beku; ikan dan kentang goreng; ikan dan kerang yang dapat dimakan (tidak termasuk ikan dan
kerang yang hidup); ikan dan krustasea yang bisa dimakan (tidak hidup); ikan goreng; ikan goreng kremes; ikan goreng
rempah; ikan herring, tidak hidup; ikan kering; ikan rebus dan kering; ikan suwir goreng; ikan teri asin; ikan teri, diolah; ikan
teri, tidak hidup; ikan, diawetkan; ikan, diolah; ikan, kaleng; ikan, tidak hidup; irisan buah; irisan buah, kalengan; irisan daging
babi; irisan daging kambing; irisan daging sapi; irisan sayuran; irisan sayuran, kaleng; isi daging pie; isian buah untuk roti dan
kue; isinglass (gelatine) untuk makanan; isolat protein kedelai, digunakan sebagai pengganti daging; jaban gim [bejana
berbumbu]; jagung manis, diolah; jagung manis, kalengan; jagung rebus; jagung rebus disiapkan dengan keju; jagung rebus
disiapkan dengan rempah-rempah; jambu biji stroberi olahan; jamur enokitake, diawetkan; jamur enokitake, diolah; jamur
hitam yang bisa dimakan kering; jamur jerami, diawetkan; jamur jerami, diolah; jamur kering yang bisa dimakan; jamur
matsutake, diawetkan; jamur matsutake, dikeringkan; jamur matsutake, diolah; jamur morel, diolah; jamur murni; jamur porcini,
diawetkan; jamur porcini, diolah; jamur shiitake, diawetkan; jamur shiitake, dikeringkan; jamur shiitake, diolah; jamur tiram,
diawetkan; jamur tiram, diolah; jamur yang dapat dimakan, diolah; jamur, diawetkan; jamur, diolah; jamur, kering; jeli almond;
jeli buah; jeli daging; jeli ginseng merah, bukan untuk keperluan medis; jeli ikan; jeli kopi; jeli siap saji; jeli teh; jeli untuk
makanan; jeli, selai; jeli, selai, saus buah-buahan; jelly yang berbahan dasar buah biwa (loquat); jelly yang berbahan dasar
buah pir; jelly yang terbuat dari tempurung kura-kura dan campuran beragam tanaman herbal (Gui Ling Gao); jerky (daging
tanpa lemak); jeruk (buah), diolah; jeruk bali (buah), diolah; jeruk darah (buah), diolah; jeruk keprok, diolah; jeruk mandarin
(buah), diolah; jeruk nipis Spanyol olahan; jicama (bangkuang), diolah; jus buah untuk memasak; jus daging; jus jeruk nipis
untuk keperluan kuliner; jus lemon untuk keperluan kuliner; jus sayuran untuk memasak; jus tiram; jus tomat untuk memasak;
jus truffle (jamur); kacang adzuki, diawetkan; kacang almond, ditumbuk; kacang asin; kacang atom; kacang beraneka rasa;
kacang campuran berbumbu; kacang dadih (dalam) batangan; kacang dadih (tahu); kacang dadih [sayuran olahan]; kacang
dadih [tahu]; kacang dan makanan ringan berbahan dasar buah kering; kacang dengan rasa; kacang diberi bumbu; kacang
digoreng ulang; kacang dikupas; kacang dilapisi madu; kacang diolah; kacang ditaburi gula; kacang garing; kacang kacang;
kacang kaleng; kacang kedelai fermentasi (natto); kacang kedelai fermentasi [natto]; kacang kedelai kering; kacang kedelai,
diawetkan, untuk dimakan; kacang kedelai, diolah; kacang lebar, diawetkan; kacang macadamia, diproses; kacang
makadamia, siap sedia; kacang manisan; kacang mede asin; kacang mede, diolah; kacang mede, diproses; kacang merah,
diawetkan; kacang merah, kaleng; kacang mete yang dilumuri bubuk coklat; kacang mete yang diolah; kacang olahan; kacang
olahan, biji dan daun sirih digunakan sebagai bahan pan masala; kacang organik dan snack bar berbasis biji; kacang oven;
kacang panggang; kacang panggang dalam saus tomat; kacang pedas; kacang pilus; kacang pinus, diolah; kacang polong
kalengan; kacang polong, diawetkan; kacang polong, diolah; kacang polong, kaleng; kacang pucat; kacang tanah, diawetkan;
kacang tanah, diolah; kacang yang dilapisi dengan wasabi; kacang, diawetkan; kacang, dikeringkan; kacang, diolah; kacang,
kalengan; kacang-kacang yang sudah dimasak; kacang-kacangan yang dapat dimakan; kacang-kacangan yang diawetkan;
kacang-kacangan yang dimasak; kakap merah (ikan), tidak hidup; kaki katak beku; kaktus olahan untuk makanan; kaldu; kaldu
ayam; kaldu beku; kaldu sup terbuat dari rumput laut; kanten [potongan agar-agar kering]; karper, tidak hidup; katak yang bisa
dimakan, tidak hidup; kaviar; kebab pisang; kebab shish (daging); kecambah brussel, diolah; kedelai olahan; kedelai yang
diawetkan untuk makanan; kedelai yang sudah diolah dan diawetkan; kedelasi fermentasi; keju; keju Fondue; keju asap; keju
buatan (atau keju tiruan); keju cetakan-matang; keju cheddar; keju dalam bentuk dips; keju dari susu domba; keju dicampur;
keju feta; keju keras; keju lembut; keju lunak (soft-ripened); keju padat; keju peram; keju putih; keju putih lembut; keju putih
lembut yang padat; keju segar; keju segar dari Perancis yang menggunakan susu sapi yang dipasteurisasi; keju segar yang
tidak diperam; keju susu kambing; keju yang diawetkan; keju yang mengandung herbal; keju yang mengandung rempahrempah; kekekalan daging; kelapa parut; kelapa sawit untuk keperluan kuliner; kelapa, diolah; kelapa, kering; kelp (rumput
laut), diolahan; kentang beku olahan; kentang cincang goreng; kentang goreng; kentang goreng beku; kentang goreng
singkong; kentang olahan; kentang panggang; kentang tumbuk; kentang tumbuk instan; kentang yang dimasak; kentang yang
sudah diolah dan diawetkan; kentang, diawetkan; kentang, diolah; kephir [minuman susu]; kepingan kentang; kepiting saus
padang; kepiting, tidak hidup; kerang asap; kerang beku; kerang biru, tidak hidup; kerang kering; kerang, tidak hidup; kering
talas; kering tremella fuciformis dimakan; keripik; keripik apel; keripik bayam; keripik buah; keripik ikan; keripik jamur; keripik
kedelai; keripik kentang; keripik kentang rendah lemak; keripik kentang terbuat dari ubi jalar; keripik kubis; keripik kumara
(kentang manis); keripik nangka; keripik pare; keripik pepaya; keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik sukun;
keripik talas; keripik tempe; keripik ubi; keripik usus; kernel (inti) kacang kenari; kielbasa (sosis); kimchi; kimchi [hidangan
sayur fermentasi]; kimchi jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari sayuran fermentasi, daging babi dan tahu]; kismis;
kismis merah, beku; kismis merah, diolah; kkakdugi [Hidangan lobak fermentasi Korea]; kkakdugi [kimchi lobak potong dadu];
klipfish [ikan cod asin dan kering]; knockwurst (sosis); knödel (pangsit) kentang; kohlrabi
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(kubis), diolah; koktail zaitun; kolak buah; kolostrum untuk keperluan kuliner; konnyaku (jeli yang dikeringkan yang terbuat dari
ujung akar-akaran yang dibumbui); konnyaku atau jeli yang dikeringkan yang terbuat dari ujung akar-akaran yang dibumbui;
konsentrat kaldu; konsentrat kaldu daging; konsentrat protein kedelai, digunakan sebagai pengganti daging; konsentrat
sayuran untuk keperluan kuliner; koridofu (dadih kacang kedelai beku kemudian dikeringkan); kornet ayam; kornet koin; kornet
kotak; kornet sapi; krim; krim [produk susu]; krim [susu sebagai unsur utama]; krim asam; krim berbahan dasar sayuran; krim
buatan [bahan pengganti produk susu]; krim bubuk; krim bubuk (produk susu); krim bubuk [produk susu]; krim keju; krim
menjadi produk susu; krim mentega; krim non-susu (krim yang terbuat dari minyak dan/atau lemak yang dapat dimakan); krim
organik; krim pencuci mulut; krim segar; krim senyawa (compound cream) (krim yang terbuat dari krim susu dan minyak
dan/atau lemak yang dapat dimakan); krim untuk minuman; krimer bukan dari susu; krimer tanpa kandungan susu; kroket
ayam; kroket ikan; kroket kentang; kroket salmon; krustasea (udang), tidak hidup; kuaci; kubis seledri, beku; kubis, diolah;
kubus sup; kue ikan; kue ikan thailand; kuli babat (dari hewan peternakan); kulit babi; kulit babi kembung; kulit bahtera, tidak
hidup; kulit buah; kulit sosis dan tiruannya; kulit sosis terbuat dari bahan sintetis; kulit sosis terbuat dari usus alami; kumara
(kentang manis), diolah; kumys [minuman susu]; kuning telur; kupas bawang putih; kura-kura bercangkang lunak, tidak hidup;
kurma, dikeringkan; labu bubur; labu, diolah; laksan; laktoferin yang mengandung zat besi (iron lactoferrin) (produk susu);
landak laut hasil fermentasi garam; landak laut, tidak hidup; langoustines (udang), tidak hidup; larva serangga yang dapat
dimakan, tidak hidup; lassi (minuman yoghurt); lassi mangga; lemak babi; lemak daging sapi; lemak dari proses hydroginasi
sayuran (untuk makanan); lemak hewani untuk makanan; lemak kelapa; lemak nabati untuk makanan; lemak paus untuk
makanan; lemak sapi untuk makanan; lemak untuk makanan; lemak yang bisa dimakan; lemon (buah), diolah; lengkeng
kering; lentil (kacang), diolah; lentil, diawetkan; lentil, dikeringkan; lesitin untuk keperluan kuliner; lidah buaya disiapkan untuk
konsumsi manusia; lidah iblis [devil's togue] [konnyaku]; limau (jeruk), diolah; lobak kering; lobster berduri, tidak hidup; lobster,
tidak hidup; loganberry (buah), diolah; macadamias (kacang-kacangan), diolah; macadamias panggang; makan malam prapaket yang terdiri terutama dari daging; makan malam pra-paket yang terdiri terutama dari ikan; makan malam pra-paket yang
terdiri terutama dari makanan laut; makan malam pra-paket yang terdiri terutama dari permainan; makan malam pra-paket
yang terdiri terutama dari unggas; makanan (hasil) laut, kalengan; makanan batangan berbahan dasar buah, kacang dan
sayuran; makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan beku terutama terdiri dari
daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan bento terbuat dari daging/ayam; makanan berbahan dasar daging; makanan
berbahan dasar buah; makanan berbahan dasar sayuran; makanan berbahan dasar tahu; makanan dingin terutama terdiri dari
daging; makanan dingin terutama terdiri dari ikan; makanan dingin terutama terdiri dari unggas; makanan dingin yang
sebagian besar terdiri dari daging; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari ikan; makanan dingin yang sebagian besar
terdiri dari unggas; makanan disiapkan terutama terdiri dari pengganti daging; makanan kemasan dengan bahan utama
daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau
sayuran; makanan kemasan yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan laut beku; makanan laut
tempura; makanan laut yang dikeringkan; makanan laut, yang dikaleng (dilapisi dengan timah); makanan minuman berbahan
dasar susu, tidak termasuk susu kocok; makanan olahan sayuran segar atau beku yang dicincang dan dibentuk bulat pipih;
makanan olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan yang dicincang seperti daging atau
sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; makanan olahan yang dicincang seperti
daging atau sejenisnya dibentuk bulat pipih; makanan pembuka beku terutama terdiri dari ayam; makanan pembuka beku
terutama terdiri dari makanan laut; makanan pembuka beku yang sebagian besar terdiri dari makanan laut; makanan pembuka
yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan pengganti berbahan dasar buah dalam bentuk
batangan (non-medis); makanan pengganti berbahan dasar kacang dalam bentuk batangan (non-medis); makanan pengganti
daging yang dibekukan; makanan penutup (dessert) yang berbahan dasar kacang; makanan penutup berbahan dasar buah;
makanan penutup berbahan dasar kedelai; makanan penutup dibuat terutama dari pengganti susu; makanan penutup dibuat
terutama dari produk susu; makanan penutup nabati, terutama terdiri dari beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacangkacangan dan buah-buahan; makanan penutup susu dingin; makanan penutup terbuat dari pengganti susu; makanan penutup
terbuat dari produk susu; makanan penutup terbuat dari yogurt, selain yogurt beku; makanan penutup terdiri dari daging, ikan,
unggas atau sayuran; makanan penutup yang dibuat dari susu, selain es krim atau yoghurt beku; makanan penutup yang
terbuat dari yoghurt; makanan pra-paket yang sebagian besar terdiri dari sayuran; makanan pra-paket yang terutama terdiri
dari binatang buruan; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari daging; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari ikan;
makanan pra-paket yang terutama terdiri dari makanan laut; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari unggas; makanan
ringan berbahan dasar manioc (ketela); makanan ringan berbahan dasar benih probiotik; makanan ringan berbahan dasar biji;
makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar buah probiotik kering; makanan ringan berbahan
dasar daging; makanan ringan berbahan dasar ikan; makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan berbahan
dasar kacang probiotik; makanan ringan berbahan dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar kedelai probiotik; makanan
ringan berbahan dasar kentang; makanan ringan berbahan dasar larva serangga; makanan ringan berbahan dasar laver
(rumput laut yang dapat dimakan); makanan ringan berbahan dasar probiotik; makanan ringan berbahan dasar probiotik
almond; makanan ringan berbahan dasar sayuran; makanan ringan berbahan dasar serangga; makanan ringan berbahan
dasar yogurt probiotik; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kacang; makanan ringan dan keripik berbahan dasar
kedelai; makanan ringan dan keripik berbahan dasar sayuran; makanan ringan dengan bahan utama daging; makanan ringan
manisan buah; makanan ringan siap saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, bijibijian, sayuran atau kombinasinya; termasuk keripik kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik
garing, makanan ringan daging babi, makanan ringan daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis
kacang-kacangan dan olesan, saus, keju; makanan ringan terutama terdiri dari buah-buahan dan kacang-kacangan; makanan
ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan yang terbuat dari daging; makanan ringan/
camilan yang disiapkan terutama terdiri dari sayuran segar; makanan siap saji terutama terdiri dari pengganti daging, sayursayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah; makanan siap saji terutama
terdiri dari tahu; makanan utama yang sebagian besar terdiri dari daging; makanan utama yang sebagian besar terdiri dari
ikan; makanan utama yang sebagian besar terdiri dari sayuran; makanan utama yang sebagian besar terdiri dari unggas;
makanan yang berbahan dasar daging, ikan, buah atau sayuran; makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya
berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, bit, gandum, bawang putih dan bawang merah; makanan yang
dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, lentil (sayuran kacangkacangan) atau sayur-sayuran; makanan yang disiapkan dari ikan; makanan yang disiapkan terutama terdiri dari binatang
buruan; makanan yang disiapkan terutama terdiri dari makanan laut; makanan/hidangan utama berbahan dasar sayuran;
makarel, kalengan; mangga (buah), diolah; mangga hijau; mangga kering; manisan almond; manisan ceremai; manisan jahe;
manisan kacang; margarin; markisa (buah), diolah; marrons glacés [manisan chestnuts]; masakan matang yang
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terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan; mascarpone (keju); meju [Kacang
kedelai fermentasi gaya Korea]; melon (buah), diolah; mengolah sayuran akar yang bisa dimakan; mentega; mentega apel;
mentega dengan bumbu; mentega kakao; mentega kelapa; mentega madu; mentega putih; mentega susu; minuman asam
laktat; minuman asam laktosa (produk buah, bukan susu); minuman berbahan dasar bukan dari lemak susu; minuman
berbahan dasar gandum [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar kacang polong [bahan pengganti susu]; minuman
berbahan dasar santan; minuman berbahan dasar sereal (pengganti susu); minuman berbahan dasar sereal [bahan pengganti
susu]; minuman berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar susu almond; minuman berbahan dasar susu beras;
minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buah-buahan; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan jus
buah; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan kopi; minuman berbahan dasar susu dengan toping : boba, pearl,
jelly; minuman berbahan dasar susu kacang; minuman berbahan dasar susu kacang mete; minuman berbahan dasar susu,
yaitu susu evaporasi; minuman berbahan dasar yogurt; minuman berdasarkan pengganti susu fermentasi; minuman berenergi
berbahan dasar susu; minuman dan bubuk berbahan dasar susu; minuman non-alkohol disiapkan dari susu atau yoghurt;
minuman pengganti makanan nabati berbasis susu; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan protein, vitamin dan
mineral; minuman prebiotik; minuman rasa stroberi berbahan dasar susu; minuman segar yaitu minuman berbahan dasar susu
ditambah krim keju dan gula aren bakar; minuman susu dengan rasa cokelat; minuman susu dengan rasa kakao; minuman
susu dengan rasa kopi; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu dengan rasa teh; minuman
susu kedelai; minuman susu yang mengandung rasa; minuman susu, susu sebagai komponen utama; minuman yang terbuat
dari yogurt; minuman yang terutama terdiri dari susu; minuman yogurt; minuman yogurt yang dicampur ice cream; minuman
yogurt yang dicampur perasa kopi; minyak (dari tumbuhan) untuk keperluan kuliner; minyak (dari tumbuhan) untuk makanan;
minyak almond; minyak alpukat; minyak argan untuk keperluan kuliner; minyak argan untuk memasak; minyak bayam; minyak
beechnut; minyak bekatul untuk makanan; minyak berbumbu; minyak biji anggur untuk keperluan kuliner; minyak biji anggur
untuk makanan; minyak biji apel; minyak biji asam jawa; minyak biji camellia untuk makanan; minyak biji delima; minyak biji
gandum; minyak biji grapefruit; minyak biji kapas untuk keperluan kuliner; minyak biji kesemek; minyak biji kurma; minyak biji
labu; minyak biji labu untuk keperluan kuliner; minyak biji labu untuk makanan; minyak biji perilla; minyak biji poppy; minyak biji
quinoa; minyak biji rami untuk makanan; minyak biji semangka; minyak biji teh; minyak biji tomat; minyak bunga matahari;
minyak bunga matahari untuk keperluan kuliner; minyak bunga matahari untuk makanan; minyak campuran untuk makanan;
minyak canola; minyak canola untuk keperluan kuliner; minyak canola untuk makanan; minyak colza untuk keperluan kuliner;
minyak colza untuk makanan; minyak dan lemak untuk makanan; minyak dan lemak untuk makanan, termasuk minyak sawit;
minyak dan lemak yang dapat dikonsumsi; minyak dedak padi; minyak dedak padi untuk keperluan kuliner; minyak goreng;
minyak hewani untuk keperluan kuliner; minyak hewani untuk makanan; minyak ikan paus untuk keperluan kuliner; minyak
ikan paus untuk makanan; minyak ikan yang dapat dimakan untuk keperluan kuliner; minyak infus untuk keperluan kuliner;
minyak infus untuk memasak; minyak inti sawit untuk keperluan kuliner; minyak inti sawit untuk makanan; minyak jagung;
minyak jagung untuk makanan; minyak jeruk nipis untuk keperluan kuliner; minyak jeruk untuk keperluan kuliner; minyak
kacang; minyak kacang kedelai untuk keperluan kuliner; minyak kacang kedelai untuk makanan; minyak kacang kedelai untuk
memasak; minyak kacang kemiri; minyak kacang mete; minyak kacang mongongo; minyak kacang pinus; minyak kacang
untuk keperluan kuliner; minyak kacang untuk makanan; minyak kedelai [untuk makanan]; minyak kelapa organik untuk
digunakan dalam memasak dan persiapan makanan; minyak kelapa organik untuk keperluan kuliner; minyak kelapa untuk
makanan; minyak labu pahit; minyak laut yang bisa dimakan untuk keperluan kuliner; minyak lavander untuk keperluan kuliner;
minyak lemon untuk keperluan kuliner; minyak lobak; minyak macadamia; minyak mentega; minyak mustard (untuk dimakan);
minyak mustard (untuk konsumsi); minyak nabati; minyak nabati untuk bahan makanan; minyak nabati untuk keperluan
kuliner; minyak nabati yang berasal dari ikan [selain minyak ikan cod]; minyak pequi (lada); minyak perilla untuk keperluan
kuliner; minyak perilla untuk makanan; minyak pistachio; minyak poppyseed untuk keperluan kuliner; minyak rapa untuk
makanan; minyak rempah untuk keperluan kuliner; minyak sacha inchi; minyak safflower; minyak sapote; minyak sawit untuk
makanan; minyak sayur dicampur; minyak sayur untuk keperluan kuliner; minyak sayur untuk makanan; minyak sayur yang
bisa dimakan; minyak serai untuk keperluan kuliner; minyak terhidrogenasi untuk keperluan kuliner; minyak terhidrogenasi
untuk makanan; minyak tulang untuk makanan; minyak untuk makanan; minyak wijen; minyak wijen untuk makanan; minyak
zaitun extra virgin untuk keperluan kuliner; minyak zaitun extra virgin untuk makanan; minyak zaitun murni; minyak zaitun
untuk keperluan kuliner; minyak zaitun untuk makanan; molen pisang; morels [jamur], diawetkan; morels [jamur], diolah;
mortadella (sosis); mousses (produk susu); mousses berbahan dasar daging; mousses ikan; mozzarella (dalam bentuk)
batangan; mulberry (buah), diolah; namemono (pasta dari kacang kedelai yang difermentasi, bukan untuk sup); nanas, diolah;
nanas, kalengan; nanas, keringkan; nasi susu; natto (kacang kedelai fermentasi); natto [kacang kedelai fermentasi]; nuget;
nugget ayam; nugget ikan; nugget kentang parut; nugget sapi; oi-sobagi [mentimun kimchi]; olahan ceker ayam; olahan daging
ayam untuk isian roti burger; olahan kedelai untuk isian roti burger; olahan makanan terutama terdiri dari daging; olahan
makanan terutama terdiri dari produk daging; olahan tahu untuk isian roti burger; olein (cair) dari proses hydroginasi biji kelapa
sawit (untuk makanan); olesan (spreads) margarin dan lemak; olesan berbahan dasar ikan; olesan berbahan dasar kacang;
olesan berbahan dasar sayuran; olesan berbahan dasar serangga; olesan berbahan dasar susu; olesan berbahan dasar
unggas; olesan berbasis buah; olesan berbasis daging; olesan buah; olesan keju; olesan lemon; olesan nabati; olesan terbuat
dari minyak nabati; omelet; onigiri ayam; onion rings; onion rings (olahan dari bawang); otak-otak; paan masala [olahan
kacang, biji dan daun sirih yang digunakan sebagai bahan]; panekuk kentang; pangsit; pangsit berbahan dasar kentang;
paprika jalapeno yang dilapisi tepung roti dan digoreng; paprika, diolah; parmigiana (hidangan) terong; pasta artichoke; pasta
bawang putih untuk keperluan kuliner; pasta buah; pasta ikan; pasta ikan teri; pasta jambu biji; pasta labu; pasta makanan
yang terbuat dari daging; pasta sayur [purees]; pasta sup; pasta terong; pasta terutama terdiri dari daging; pasta tomat; pasta
udang; pasta yang sebagian besar terdiri dari daging; pasta zaitun; pastrami (daging); pate (pasta hati); pate daging; pecan
(kacang-kacangan), diolah; pecan manisan; pecan panggang; pektin untuk keperluan kuliner; pembungkus sosis, alami atau
buatan; pemutih kopi terutama terdiri dari produk susu; pengaturan buah olahan; pengaturan buah potong; pengganti daging
berbahan dasar polong-polongan; pengganti daging berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; pengganti keju; pengganti makanan
vegan yang diperkaya protein; pengganti makanan, yaitu pengganti daging nabati, pengganti ikan nabati, dan pengganti
daging ayam nabati; pengganti produk susu yang berbahan dasar tumbuhan dan kacang-kacangan, termasuk susu beras,
kedelai, santan, susu almond, dan susu kedelai beraroma; pengganti susu yang berasal dari nabati; pengganti susu,
khususnya susu beras, susu kedelai dan susu rami yang digunakan sebagai pengganti susu; pengganti telur; pengganti
unggas; pepaya (buah), diolah; pepaya kering; peperoni (bumbu); pepes cumi; pepes ikan; pepes tahu; pepes udang;
pepperoncini, diolah; perasan pasta buah; perkedel kepiting; perkedel pisang; persediaan daging sapi; persiapan berbahan
dasar susu untuk membuat minuman; persiapan makanan terbuat dari daging; persiapan rumput laut untuk membuat sup;
persiapan sup rumput laut; persiapan untuk membuat kaldu; persiapan untuk membuat sup; persik (buah), diolah; peuyeum;
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pie jamur; pinang olahan; pir, diawetkan; pir, diolah; pisang crispy; pisang nugget; pisang raja goreng; pistachio (kacangkacangan), diolah; plaices, tidak hidup; polong-polongan (kacang), diolah; potongan daging sapi; potongan keju segar (fresh
cheese); potongan tahu beku-kering [kohri-dofu]; potongan tahu goreng [abura-age]; poutine [Hidangan Kanada yang terdiri
dari kentang goreng dengan saus dadih dan keju]; prem (buah); prem (buah), diolah; prem gelap; prem hijau; prem yang
diawetkan; produk berbahan dasar susu kering untuk digunakan sebagai bahan pengganti makanan; produk daging; produk
daging olahan; produk daging sapi; produk ikan asap; produk ikan kaleng; produk ikan olahan; produk ikan olahan untuk
makanan manusia; produk laut olahan; produk makanan daging yang diawetkan; produk makanan dan makanan ringan
konsumen yang terbuat dari kentang; produk makanan laut (diasap); produk makanan laut kalengan; produk makanan laut
olahan; produk makanan terutama terbuat dari buah-buahan; produk makanan terutama terdiri dari daging; produk makanan
terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau
kacang yang diolah; produk makanan yang mengandung terutama dari sayuran; produk makanan yang sebagian besar terdiri
dari daging; produk makanan yang terbuat dari ikan; produk nutrisi olahraga berbasis susu; produk olahan hasil laut dalam
botolan; produk olahan hasil susu berbahan pengganti susu; produk olahan ikan dalam botol; produk sayuran beku yang
dilapisi adonan dan tepung roti; produk susu; produk susu bebas laktosa; produk susu dalam bentuk bubuk; produk susu
kalsium yang difortifikasi; produk susu nabati; produk yang terutama terdiri dari daging; produk-produk berbahan dasar daging
ikan; produk-produk berbahan dasar daging surimi; prostokvasha [susu asam]; protein kedelai, digunakan sebagai pengganti
daging; protein makanan untuk konsumsi manusia; protein nabati bertekstur; protein nabati bertekstur untuk digunakan
sebagai meat ekstender; protein nabati yang secara tekstur belum terbentuk untuk digunakan sebagai meat extender; protein
susu untuk konsumsi manusia; protein whey; puding hitam; puding putih; pulses (kacang-kacangan) disiapkan untuk makanan
manusia; pulses (kacang-kacangan), diawetkan; pulses (kacang-kacangan), dikeringkan; pulses (kacang-kacangan), diolah;
pulses (kacang-kacangan), kalengan; pupa lebah olahan untuk makanan manusia; purees (bubur) sayuran; putih telur; putih
telur cair; quark [produk susu]; quenelles [daging]; quince (buah), diolah; radicchio (tanaman) olahan; raspberry, beku;
raspberry, diolah; rebung, beku; rebung, diawetkan; rebung, dikeringkan; rebung, diolah; rendang; rennet (enzim); rhubarb
(tanaman), diolah; rollmops (ikan fillet); roti burger daging; roti burger daging kalkun; roti burger ikan; roti burger sayur; roti
burger vegetarian; roti daging cincang; roti daging hamburger; roti daging sapi; roti hamburger; roti hamburger tidak dimasak;
roti kedelai; roti tahu; rumput laut besar yang dikeringkan; rumput laut kering yang bisa dimakan; rumput laut panggang;
rumput laut yang dapat dimakan, diolah; ryazhenka [susu panggang fermentasi]; rösti (hidangan dari kentang); salad
antipasto; salad ayam; salad buah; salad buah dan sayuran; salad caesar; salad daging; salad daging kalkun; salad kacangkacangan; salad kentang; salad sayuran; salad sayuran precut; salad telur belanak; salad unggas; salmon (ikan), kalengan;
salmon (ikan), tidak hidup; salmon yang diawetkan atau diolah; samgyetang [Sup ayam ginseng Korea]; santan; santan bubuk;
santan untuk keperluan kuliner; sapi panggang; sarang burung yang bisa dimakan; sarapan beku [bracken]; sarden (ikan),
bukan hidup; sarden (ikan), kalengan; sari kelapa (santan); sashimi; sate [daging panggang yang ditusuk]; satsumas
(tanaman) diolah; sauce [kacang dimasak dengan kecap]; saus buah; saus cocol tzatziki; saus kacang; saus keju; saus
minyak zaitun; saus pasta kepiting; sawi hijau (sayuran), diolah; sayap ayam; sayur-sayuran dalam kemasan; sayur-sayuran
yang diolah; sayuran acar dalam cuka; sayuran asin; sayuran beku; sayuran beku olahan; sayuran beku-kering; sayuran
berbahan dasar konsentrat untuk memasak; sayuran cepat beku; sayuran diawetkan dalam cuka; sayuran hidroponik; sayuran
instan; sayuran kaleng atau botol; sayuran mentah, diiris; sayuran mentah, kupas; sayuran olahan; sayuran olahan dan buah
olahan; sayuran panggang; sayuran precut untuk salad; sayuran tempura; sayuran tidak dimasak, disiapkan; sayuran yang
diawetkan dalam minyak; sayuran yang dikalengkan; sayuran yang dikeringkan dalam bentuk bubuk; sayuran yang diliofilisasi;
sayuran yang dimasak; sayuran yang dimasak dengan cuka; sayuran, diawetkan; sayuran, dikeringkan; sayuran, dimasak;
sayuran, diolah; sayuran, kaleng; sediaan Ikan; sediaan Melon; sediaan berbahan dasar larva serangga; sediaan berbahan
dasar larva serangga untuk membuat susu kocok; sediaan berbahan dasar serangga; sediaan berbahan dasar serangga
untuk membuat susu kocok; sediaan biji pisang; sediaan biji poppy; sediaan buah merah; sediaan bubuk untuk membuat
minuman susu; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu, khususnya bubuk susu; sediaan chanterelles [jamur]; sediaan
cumi untuk makanan manusia; sediaan hidangan sayuran; sediaan jamur enokitake; sediaan jamur jerami; sediaan jamur
matsutake; sediaan jamur shiitake; sediaan kacang-kacangan untuk makanan manusia; sediaan macadamias (kacangkacangan), siap sedia; sediaan morels (jamur); sediaan nanas; sediaan paprika; sediaan pulses (kacang-kacangan); sediaan
salad (sayuran); sediaan sayuran akar; sediaan sayuran merah; sediaan sup sayur; sediaan truffle [jamur]; sediaan-sediaan
berbahan dasar kedelai; selada kol; selai; selai aprikot; selai blackberry; selai blackcurrant; selai blueberry; selai buah; selai
ceri; selai ceri hitam; selai jahe; selai jeruk; selai jeruk dan jahe; selai kacang; selai kacang coklat; selai kacang mete; selai
kelembak; selai lemon; selai nanas; selai peach; selai prem merah; selai rasberi; selai srikaya; selai stroberi; selubung
makanan selulosa; selubung sosis; selubung sosis, alami atau buatan; semangka, diolah; semangka, disiapkan; semifreddo
panna [makanan penutup berbahan dasar semi-whipped krim]; semprotan memasak berbahan dasar minyak; semur kari
rebus, semur dan sup; seolleongtang [kaldu tulang sapi Korea]; serai (daun), diolah; seramida (ceramide) (produk susu);
seramida (ceramide) susu (produk susu); serangga yang dapat dimakan, tidak hidup; serbuk sari disiapkan sebagai bahan
makanan; serbuk susu kambing; serpihan ikan kering [furi-kake]; serpihan lapisan kering untuk ditaburkan di air panas
[ochazuke-nori]; shepherd's pie (roti); singkong beku; singkong, diolah; siput untuk makanan manusia; siput, dimasak; siput,
kalengan; sirsak olahan; smetana [krim asam]; snack bar berbahan dasar biji; snack bar berbasis kacang dan biji; somay;
sosis; sosis asap; sosis bologna; sosis corn dog; sosis daging; sosis daging kalkun; sosis dalam adonan; sosis hot dog; sosis
ikan; sosis koktail; sosis sapi; sosis tidak dimasak; sosis vegetarian; sosis yang diawetkan; sotong, tidak hidup; souffle
(hidangan) kentang manis; souffle dari sayuran; souffle keju; sphingomyelin (produk susu); squash (labu) spread; steak
daging; steak ikan; stearin (padat) dari proses hydroginasi biji kelapa sawit (untuk makanan); stik keju; stik talas; stik zucchini;
stok daging; stok olahan berbahan dasar rumput laut; strained (yogurt padat) tanpa air dadih (whey); stroberi kering; stroberi,
beku; stroberi, diolah; sujuk [sosis]; sultana (buah anggur hijau tanpa biji); sumsum hewan untuk makanan; sup; sup berbahan
dasar larva serangga; sup berbahan dasar serangga; sup ikan; sup instan; sup instan atau sebelum-dimasak; sup kacang; sup
kacang dengan aroma susu; sup kacang merah; sup kari yang sudah dimasak; sup kental tomat; sup kernel kacang tanah;
sup konsentrat; sup krim; sup manis dari kacang; sup manis dari kacang hijau; sup manis dari lengkeng; sup miso instan; sup
miso instan atau yang dimasak sebelumnya; sup miso yang sudah dimasak sebelumnya; sup yang dimasak sebelumnya; sup,
kalengan; surimi (daging ikan yang dilumatkan); susu; susu (dalam bentuk) padatan; susu acidophilus; susu albumin; susu
almon; susu almon dengan rasa dan tanpa rasa; susu almond; susu almond untuk keperluan kuliner; susu barley mutiara
China; susu bebas laktosa; susu beragi (susu diberi ragi); susu beras untuk digunakan sebagai bahan pengganti susu; susu
beras untuk keperluan kuliner; susu berbahan dasar kacang; susu berbahan dasar kacang digunakan sebagai pengganti susu;
susu berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; susu bubuk kedelai; susu bubuk kering (selain untuk bayi) di kelas ini; susu bubuk
yang berasal dari tumbuhan, khususnya yang berbahan dasar beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan

Halaman 284 dari 1262

dan buah-buahan; susu bubuk*; susu bubuk, selain untuk bayi; susu cair atau susu bubuk dengan protein susu untuk orang
dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk dengan vitamin dan mineral untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair
atau susu bubuk untuk anak kecil dan anak-anak; susu cair atau susu bubuk untuk orang dewasa dan orang tua; susu dan
minuman susu; susu dan produk hasil olahan susu; susu dan produk susu, tidak termasuk es krim, es susu dan yogurt beku;
susu dengan penambahan kandungan vitamin D; susu dengan penambahan vitamin; susu dengan sereal; susu domba; susu
evaporasi; susu fermentasi; susu gandum; susu kacang; susu kacang [minuman tanpa-alkohol]; susu kacang hijau; susu
kacang menjadi bahan pengganti susu; susu kacang mete; susu kacang tanah; susu kacang untuk keperluan kuliner; susu
kambing; susu kambing bubuk; susu kedelai; susu kedelai menjadi bahan pengganti susu; susu kedelai untuk keperluan
kuliner; susu kelapa; susu kental; susu kurma; susu lanjutan untuk anak kecil; susu nabati, khususnya beras, kedelai, kelapa,
almond, biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan dan kacang-kacangan; susu non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman,
sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-buahan; susu non-dairi dan susu bubuk, yaitu susu bubuk berbahan
dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-buahan; susu organik; susu pasteurisasi; susu
pertumbuhan untuk anak kecil dan anak-anak; susu rami untuk digunakan sebagai pengganti susu; susu rendah lemak; susu
sapi; susu sapi bubuk; susu segar; susu semi-skim; susu skim; susu teh, susu sebagai komponen utama; susu umur panjang
(tahan lama); susu yang berasal dari hewan; susu yang berasal dari tumbuhan; susu yang diperkaya protein; susu, keju,
mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; sweetfish (ikan), tidak hidup; swordfish (ikan), tidak hidup; tablet susu sapi; tahini
[pasta biji wijen]; tahu (dadih kacang kedelai); tahu fermentasi; tahu goreng; tahu makanan laut; tajine [hidangan daging, ikan
atau sayuran]; tapenade (hidangan); tauge, diolah; teh susu berbahan dasar susu; tekwan; telor asin; telur asin; telur ayam;
telur bebek; telur bekicot untuk dimakan; telur beku; telur bitan; telur bubuk; telur cair; telur ikan, diolah; telur olahan; telur
puyuh; telur rebus; telur unggas dan produk telur; telur yang diawetkan; telur yang dikeringkan; telur*; telur, diolah; telur, susu,
dan produk susu; tempe; tempe [kedelai fermentasi]; tempura daging; tempura jamur; tempura telur; tempura yang berisi
campuran sayuran dan makanan laut (Kakiage); tepung ikan untuk makanan manusia; teripang, tidak hidup; terompet hitam
[jamur], diawetkan; terompet hitam [jamur], diolah; terong Kaviar; terong, diolah; terrine daging; terrines (hidangan berbahan
dasar ikan); terrines (hidangan); terrines ayam; terrines sayuran; tiraditos (Ikan laut yang dipotong, hidangan khas peru]; tiram,
tidak hidup; tomat prem yang sudah dikupas; tomat prem yang sudah dikupas, kalengan; tomat yang sudah dikupas; tomat,
diawetkan; tomat, diolah; tomat, kalengan; topping bruschetta; topping bukan dari susu untuk makanan, yaitu, topping berasal
dari sayuran, buah, biji dan kacang; topping dan isi berasal dari sayuran, buah, biji dan kacang untuk makanan penutup, gulagula, pastry dan produk roti; topping dan isi yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti
kelapa sawit untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; topping kacang; topping untuk makanan yang terbuat
dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit; truffle [jamur], diawetkan; truffle [jamur], diolah;
truffle kering [jamur yang bisa dimakan]; truffle, diawetkan; ubi jalar, diolah; ubi jalar, hasil olahan; udang beku; udang karang,
tidak hidup; udang kelapa; udang kering; udang, bukan hidup; udang, tidak hidup; ulat kepompong untuk makanan manusia;
unggas, tidak hidup; usus untuk membuat puding hitam; usus untuk membuat selubung makanan; usus untuk membuat
selubung sosis; vegetarian chili; veggie pâté; verjus; water chestnuts , diawetkan; whey bubuk; wieners [sosis]; wortel,
diawetkan; wortel, diolah; wortel, kalengan; yaki-nori [lembar rumput laut]; yakitori (daging ayam yang ditusuk khas Jepang);
yoghurt berdasarkan pengganti susu; yoghurt rasa buah; yoghurt terbuat dari susu kambing; yoghurt untuk membuat custard;
yogurt Yunani; yogurt berbahan dasar kedelai; yogurt berbahan dasar tumbuh-tumbuhan sebagai bahan pengganti; yogurt
rendah lemak; yogurt tanpa lemak; yogurt untuk anak-anak; yogurts rasa buah; yuba [kulit tahu]; zaitun (buah), diolah; zaitun
diisi dengan almond; zaitun diisi dengan keju feta dalam minyak bunga matahari; zaitun diisi dengan paprika merah; zaitun
diisi dengan paprika merah dan almond; zaitun diisi dengan pesto dalam minyak bunga matahari; zaitun olahan, kalengan;
zaitun yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; zaitun, diawetkan; zaitun, dimasak; zaitun, kalengan; zaitun, kering; zat
lemak untuk pembuatan lemak dan minyak yang bisa dimakan; zat lemak untuk pembuatan lemak yang bisa dimakan; zat
perekat (gluten) yang digoreng===
===Adaan; Adas manis bubuk; Adonan Pastri; Adonan kue buah badam; Adonan makanan yang mengandung tepung;
Adonan makaroni/spageti; Adonan terigu; Adonan yang didinginkan; Agar-agar buah (gula-gula); Amparan Tatak; Amplang;
Andewi (pengganti kopi); Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Apam Batil;
Apang; Arang aktif untuk makanan; Ares; Asam Sunti (bumbu; Asida; Asidah; Aunu Senebre; Bahan campuran minuman
berbahan dasar kopi; Bahan dasar pizza; Bahan makanan yang sudah disiapkan dalam bentuk saus-saus; Bahan pemanis
untuk kue atau minuman atau makanan; Bahan pengental untuk memasak bahan makanan; Bahan pengental untuk memasak
makanan; Bahan pengganti teh; Bahan pengikat saus; Bahan perekat untuk makanan; Baje Canggoreng; Bakcang (Makanan
beras ketan diisi daging); Bakmi goreng; Bakmi jawa; Bakpao; Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa kacang
tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang hijau pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam
kecap; Bakpia; Bakpia Kukus (Kue tradisional); Bakwan; Balutan salad bumbu selada; Bandos; Bandrek; Bangle; Baozi (roti
isi); Bawang dayak kering (Bumbu); Bawang merah bubuk; Bay Tat; Bekatul; Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari
Jagung); Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras jepang; Beras organik; Beras padi liar; Beras pratanak;
Beras shirataki; Beras untuk bubur; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacangkacangan, polong-polongan, atau sayuran; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Berbuat
curang; Berego; Berondong; Berondong jagung; Bihun Bebek; Bihun Goreng; Bihun instan; Bihun tepung kacang instan; Biji
kopi; Biji olahan digunakan sebagai bumbu; Biji rami untuk konsumsi manusia; Biji selasih; Biji-bijian olahan yang digabungkan
dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan atau sayuran; Biji-bijian olahan yang
digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Biji-bijian yang terbagi dua; Bika Ambon; Bingke; Binte Biluhuta;
Binyolos; Biscotti; Biskuit (manis atau gurih); Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Biskuit coklat;
Biskuit kering; Biskuit petit-beure; Biskuit petit-beurre; Biskuit renyah dengan Krim; Biskuit selai kacang; Biskuit tipis kering;
Biskuit untuk menambah nafsu makan; Biskuit yang dilapisi cokelat; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa cappuccino; Biskuit yang
dilapisi cokelat rasa green tea; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa pisang; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa strawberry; Biskuit
yang dilapisi cokelat rasa susu; Bluder; Boba teh durian; Bobongko; Bohromrom; Bola-bola kecil yang terbuat dari tepung
tapioka; Bolen Pisang; Bolo Kemojo; Bolu Koja; Bolu Kojo; Bolu Paranggi; Bolu nanas; Brem; Brownies Coklat; Buah Buni;
Bubuk bahan makanan terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk bahan minuman terbuat dari tanaman kelor bernutrisi;
Bubuk dan campuran untuk membuat saus daging dan saus kaldu; Bubuk dari buah prem; Bubuk ginseng dan ginseng merah,
bukan untuk keperluan medis; Bubuk herbal untuk membuat makanan dan minuman herbal; Bubuk kari; Bubuk ngo hiong;
Bubuk spekulas; Bubuk spikulas; Bubuk untuk es krim; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk
membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Bubuk untuk membuat roti; Bubur; Bubur Ase; Bubur Ayam; Bubur Baayak;
Bubur Mengguh; Bubur Pedas; Bubur Sagela; Bubur dengan bahan dasar susu untuk makanan; Bubur havermot; Bubur
jagung; Bubur kacang hijau; Bubur kacang merah; Bubur nasi ayam; Bumbu; Bumbu Acar Kuning; Bumbu Asam Padeh;
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Bumbu Ayam Goreng Kuning; Bumbu Ayam Goreng ; Bumbu Ayam Hainan; Bumbu Ayam Kalasan; Bumbu Ayam Panggang;
Bumbu Ayam Saos Inggris; Bumbu Ayam goreng Tumbar; Bumbu Ayam goreng canton; Bumbu Bacem ( Tahu dan Tempe );
Bumbu Bekicot Goreng; Bumbu Bicap; Bumbu Gado-Gado; Bumbu Garang Asem Daging; Bumbu Gulai; Bumbu Kacang;
Bumbu Kanji Rumbi; Bumbu Karedok/ Terancam; Bumbu Kebuli; Bumbu Krengsengan; Bumbu Lontong Balap; Bumbu Mie
Aceh; Bumbu Nasi Goreng Aceh; Bumbu Nasi Goreng Jawa; Bumbu Pepes; Bumbu Rujak Cingur; Bumbu Sambel Goreng;
Bumbu Sate Ayam; Bumbu Sate lilit; Bumbu Sayur Asin Petis; Bumbu Semanggi; Bumbu Soto Mie; Bumbu Soto Udang;
Bumbu Tahu Campur; Bumbu Tahu Telur; Bumbu Tem Ayam Obat; Bumbu Urap Urap; Bumbu ayam ngohiong; Bumbu baikut
goreng; Bumbu dari buah-buahan; Bumbu ikan bakar; Bumbu instan bubuk; Bumbu masak (moto); Bumbu masak dalam
bentuk bubuk; Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Bumbu pasta; Bumbu pecel; Bumbu pindang bandeng; Bumbu rendang;
Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Bumbu untuk sup; Bumbu yang diawetkan; Bumbu-bumbu masak dari tanaman; Bumbubumbu yang mengandung monosodium glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau
sayuran; Bumbu ayam goreng; Bumbu ayam kecap; Bumbu bakmoy; Bumbu bali; Bumbu empal goreng; Bumbu kari
singapura; Bumbu nasi goreng oriental; Bumbu nasi goreng pedas; Bumbu nasi uduk; Bumbu sop buntut; Bumbu sop merah;
Bumbu sop ayam; Bumbu soto ayam; Bumbu soto daging; Buras; Burasa; Burger Daging Ayam (Sandwich); Burger Daging
Ikan (Sandwich); Burgo; Burongcong; Busung (Daun Kelapa); Butir gandum yang keras; Butiran jagung olahan; Buttermilk
Pancakes; Cabe Kering; Cacapan Asam (Sambal); Cairan berbumbu untuk merendam makanan; Campuran Bumbu beraroma
untuk Makanan; Campuran beras coklat dan hitam; Campuran minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan
dasar teh herbal; Campuran tepung; Campuran untuk roti; Campuran-campuran untuk membuat kue; Cecek; Celimpungan;
Cempedak; Cendawan (truffles) dan pemanis-pemanis coklat; Cendol; Cengkir; Chai Kwe; Chai masala / minuman teh yang
dicampur rempah; Che Hun Tiau; Chocolate chip cookie; Chutney Tomat; Cilok; Cimi-Cimi (kue kering); Cimol; Cincalok
(Bumbu); Cireng; Cokelat dalam bentuk pralin; Coklat terbuat dari bahan campuran antara dark cokelat dan buah mangrove;
Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi, permen; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Cucuru Bayao; Cuka
dari sherry; Cuka hitam Cina; Cuka quince (buah); Custard; Dabu Dabu; Daun Mint Kering (bumbu); Daun jeruk purut kering;
Daun mint (bumbu); Daun pandan kering (bumbu); Daun salam kering (bumbu); Daun salam koja kering (bumbu); Daun sirih
kering (rempah-rempah); Dedak; Dodol; Dodol Cempedak; Dodol Kandangan; Dodol Kedondong; Dodol Kentang Kerinci;
Dodol Kole; Dodol buah; Dodol sayur; Doko - Doko Cangkuling; Donat berlubang; Dumpling ayam dan udang; Ekstra herbal
(bumbu); Ekstra ragi untuk makanan; Ekstrak coklat; Ekstrak ginseng dan ginseng merah, bukan untuk keperluan medis;
Ekstrak kopi malt; Ekstrak ragi; Ekstrak ragi sebagai olesan; Ekstrak rempah-rempah; Emping (kerupuk dari melinjo);
Enchilada [roti isi]; Engkak Ketan; Es (air yang dibekukan); Es Buah Matoa; Es Campur; Es Campur Ayung; Es Campur
Pelangi Angrek; Es Cendol Betawi; Es Doger; Es Goyang; Es Kelapa Muda Asam Manis; Es Konsumsi; Es Lilin; Es Manado;
Es Palu Butung; Es Selendang Mayang; Es Tiji Mei; Es alam atau buatan; Es cincau; Es coklat durian; Es ketan durian; Es
krim buatan; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Es krim novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan penutup es krim; Es
kristal; Es loli; Es pisang ijo; Es silinder; Es sop durian; Es stik; Es teler; Es untuk minuman penyegar; Es yang dapat dimakan
berbahan dasar air dengan rasa yang dibekukan; Es yang dapat dimakan terutama terdiri dari yogurt; Extrac nira kelapa
(bumbu); Fla [custard]; GIS (bahan pemekar roti); Galamai (dodol khas Sumatera Barat); Gambir (Rempah-Rempah);
Gandaria; Gandasturi; Gandos; Gandum (Oats steel-cut); Gandum giling untuk makanan manusia; Gandum kupas; Garam
meja; Garam rumput laut; Garam untuk pengawetan bahan makanan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari
tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan;
Gelenak; Gemblong; Getuk (Kue); Glasir dan isian untuk makanan manis; Glasir karamel; Glasir konfeksioneri; Glasir untuk
makanan manis; Glasir untuk produk-produk makanan; Gluten untuk makanan; Godo Godo; Gogos; Gogoso; Gohok; Gula gula (mesis) untuk menghias kue; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula atau pemanis (serbuk, cair atau tablet); Gula
halus untuk glasir; Gula kacang; Gula nira kelapa; Gula semut; Gula sirup; Gula tetes untuk makanan; Gula, pemanis alami,
saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Gula-gula beku yang mengandung es krim; Gulagula beku yang mengandung yoghurt; Gula-gula berisi krim (permen gula-gula); Gula-gula berwarna hitam; Gula-gula kacang;
Gulai Pisang; Gulali; Gulo Puan; Halua Kenari; Hamburger sandwiches; Hasil produksi Madu; Hasil produksi coklat; Hasil
produksi penggilingan tepung; Haver kupas; Hiasan roti yang dapat dimakan; Hidangan dan makanan siap saji yang berbahan
dasar utama pasta; Hidangan kering-beku dengan bahan utama adalah nasi; Hidangan yang dimasak; Hintalu Karuang; Infus
tanpa obat; Intip goreng (makanan berbahan dasar beras); Itak Gurgur; Jadah Lemang; Jagung Bose; Jagung Catemak;
Jagung Titi; Jagung bakar; Jagung goreng; Jagung yang sudah diolah; Jaje Tunjak Lapis Poteng; Jalangkote; Jawawut yang
dihancurkan; Jawawut yang dikupas; Jelai kupas; Jenang; Jenang ketan hitam; Jenang waloh; Jepa; Jiaozi pangsit; Jinten
bubuk; Jipang; Jorong-Jorong; Jus jahe [minuman]; Kacang Pukul Bagan Siapi-siapi; Kakao; Kakao dan kopi buatan; Kapsul
kopi terisi; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kapulaga bubuk; Kapurung; Kapusu; Karamel; Karamel gula-gula;
Karasi; Kecalo; Kecap; Kecap asin; Kecap kedelai; Kecap manis; Kecapi; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai makanan;
Keju gembung [camilan jagung]; Kelapa Gongseng (bumbu); Kemang; Kembang Goyang; Kembang Loyang; Kembang gula
beku; Kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan / atau buah-buahan; Kembang gula yang dibekukan
dengan teh, teh herbal dan/atau perasa buah-buahan; Kemplang; Kencur bubuk; Keningar (bumbu dapur); Kenta; Kepingan
jagung; Kerak Telor; Keripik Bawang; Keripik Kasubi Pahangga; Keripik camilan sereal; Keripik dan kerupuk berbahan dasar
tepung dan berbahan dasar gandum; Keripik produksi gandum; Keripik sereal; Kerupuk; Kerupuk Atom; Kerupuk Gendar;
Kerupuk Ikan; Kerupuk Jengkol; Kerupuk Kentang; Kerupuk Pecah Seribu; Kerupuk bawang; Kerupuk ikan aneka rasa;
Kerupuk ikan dengan perasa; Kerupuk jagung; Kerupuk kopi; Kerupuk pisang; Kerupuk sagu; Kerupuk udang aneka rasa;
Kerupuk udang dengan rasa; Ketan bumbu; Ketoprak; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Ketupat; Ketupat Kandangan; Ketupat
Sayur; Ketupat tahu; Kiam Ko Kwe; Klabat; Klabat bubuk; Klapertaart; Klappertaart; Kolo; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi SibuSibu; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi cokelat; Kopi durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren;
Kopi jahe; Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh,
kakao dan kopi buatan; Kremes dari tepung; Kuah Beulangong; Kuah daging; Kue; Kue Adee; Kue Akar Kelapa; Kue Apang;
Kue Apang Colo; Kue Ape; Kue Bagea; Kue Balapis Manado; Kue Bangket; Kue Bangkit; Kue Baruasa; Kue Berry Bell Trimit;
Kue Bhoi; Kue Biji Ketapang; Kue Bingka Kentang; Kue Bingkang; Kue Bolu Buju; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue
Bolu Suri; Kue Bong Li Pang; Kue Bugis Betawi; Kue Burgo; Kue Caraisi; Kue Choco Chip; Kue Cincin; Kue Ciput; Kue Coklat
Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Combro; Kue Cubit; Kue Cucur; Kue Dadar Gulung; Kue Dadar Jiwo; Kue Dange;
Kue Delapan Jam; Kue Dongkal; Kue Engkak Medok; Kue Gagatas; Kue Gandus; Kue Gegicak; Kue Gemblong; Kue Getas;
Kue Gulung; Kue Jejongkong; Kue Jungkong; Kue Kacang Spesial; Kue Karawo; Kue Kecalo; Kue Keciput; Kue Kelen; Kue
Kembang Goyang; Kue Kericu; Kue Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue Kui Kui; Kue Kuipau; Kue Kuping Gajah; Kue Lampu
Lampu; Kue Lapis Kojo; Kue Lapis Legit; Kue Lapis Maksuba; Kue Lapis Sagu; Kue Leker; Kue Lepek Binti; Kue Lepet; Kue
Lidah Kucing; Kue Lontar; Kue Lumpang; Kue Lupis; Kue Manan Samin; Kue Mangkok; Kue Muso; Kue Nastar Keju; Kue
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Ombusombus; Kue Onde; Kue Ongol-Ongol; Kue Padamaran; Kue Paso; Kue Pepe; Kue Perut Punai; Kue Pia Saronde; Kue
Pinende; Kue Popolulu; Kue Putri Kandis; Kue Putu; Kue Putu Bambu; Kue Putu Mayang; Kue Rangi; Kue Rintak; Kue
Sabongi; Kue Sari Penganten; Kue Satu; Kue Semprit Desa; Kue Semprit keju; Kue Semprit keju spesial; Kue Sie Itek; Kue
Siput; Kue Srikaya; Kue Strawberry; Kue Susu; Kue Talam; Kue Tat; Kue Tenteng; Kue Timphan; Kue Unti; Kue Vanada; Kue
berbahan dasar tepung; Kue bika ambon; Kue choco ball; Kue daging; Kue dan gula-gula; Kue dan kue tar, gula-gula
(termasuk yang beku); Kue eccles; Kue keranjang; Kue kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang
mengandung tempe; Kue lumpia; Kue mentega Denmark; Kue mochi; Kue nanas; Kue pangsit Cina; Kue pastei; Kue pisang;
Kue pukis; Kue semolina; Kue semprong; Kue spiku; Kue tifor; Kue tradisional; Kue yang dibubuhi jahe dan gula; Kue-kue;
Kue-kue Denmark; Kue-kue Italia; Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Kue-kue lobak; Kulit
lumpia; Kulit won ton (pangsit); Kuncup bunga pohon caprier untuk pembuat saus; Kunyit bubuk; Kunyit kering; Kunyit putih
bubuk (Bumbu); Kunyit*; Labia Dange (Sagu Dange); Lada hitam bubuk (bumbu); Ladran (Kue Kering); Laksa Betawi; Lakse;
Lakse Kuah; Lakso; Lalampa; Lamang; Lapisan gula (icing) untuk kue; Lasagna; Lek Tau Suan; Lemang; Lemang Tapai;
Lemper; Lemper Daging; Lempok; Lempok Durian; Lempok Durian Riau; Lenggang; Lengkuas bubuk; Lepat; Lepet; Lobi-Lobi;
Lontong; Lontong sayur; Lopek Bugi; Lumpia basah; Lumpia goreng; Lumpia kering; MSG (Monosodium Glutamate);
Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Madu untuk Makanan manusia; Madu
zaitun; Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Makanan batang berenergi berbahan dasar madu; Makanan beku
terutama terdiri dari biji-bijian olahan; Makanan beku terutama terdiri dari mie; Makanan beku terutama terdiri dari quinoa dan
sereal yang diolah; Makanan beku terutama terdiri dari sereal yang diolah; Makanan berbahan dasar madu; Makanan
berbahan dasar teh; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan berbentuk batangan yang mengandung sereal, berprotein
dan berenergi ; Makanan bubur beras organik; Makanan dalam kaleng, alumunium kontener/alumunium foil maupun kanton
plastik siap saji yang terdiri dari nasi dan lauk pauknya dengan tambahan daging sapi/ daging ayam/ikan, sayur-sayuran,
buahan-buahan dalam kaleng.; Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi;
Makanan dari gandum untuk makan pagi; Makanan pasta farina; Makanan penutup; Makanan penutup beku berupa air es
dengan rasa; Makanan penutup berbahan dasar beras, makanan penutup muesli; Makanan penutup berbahan dasar sereal
[kembang gula]; Makanan penutup mousse; Makanan penutup terbuat dari cokelat; Makanan penutup terbuat dari nasi;
Makanan penutup terbuat dari sereal; Makanan penutup terbuat dari tepung; Makanan pokok orang Meksiko; Makanan ringan
batangan yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula); Makanan ringan berbahan
dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar beras [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan
ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar
sereal dalam bentuk batangan; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu;
Makanan ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian rasa udang pedas manis dan rumput laut; Makanan ringan
dengan bahan dasar ketan dan beras; Makanan ringan terutama terdiri dari gandum; Makanan ringan terutama terdiri dari
pasta atau nasi; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan ringan terutama terdiri dari sereal atau gandum; Makanan
ringan yang terbuat dari tepung kentang; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang dibekukan; Makanan siap saji berbahan
dasar mie yang didinginkan; Makanan siap saji berbasi beras; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari beras;
Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari mie; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari pasta;
Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie; Makanan terutama terdiri dari quinoa dan sereal yang diolah; Makanan
terutama terdiri dari sereal yang diolah; Makanan untuk mencuci mulut berbahan dasar telur; Makanan untuk sarapan terbuat
dari jagung; Makanan yang dibuat terutama dari nasi, pasta, atau mie; Makanan yang dibuat terutama dari pasta; Makanan
yang mengandung tepung; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Malt untuk
makanan; Mantou; Martabak; Martabak Aceh; Martabak bangka; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh
hijau dari jepang latte; Menteng; Merica bubuk; Meses cokelat; Mesis (gula-gula); Meuseukat; Mie; Mie Aceh; Mie Asia; Mie
Celor; Mie Gomak; Mie Jalak Sabang; Mie Keriting; Mie Koba; Mie Korea; Mie Lendir; Mie Pantiaw; Mie Sagu; Mie Tarempa;
Mie Terbang; Mie Titi; Mie Vietnam; Mie beras cina; Mie italia; Mie jepang; Mie kering (rehydratable) seperti soba kering
(organik), udon kering (organik), ramen kering (organik), somen kering (organik); Mie kering untuk bayi termasuk udon kering
untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi.; Mie segar; Mie shirataki; Mie yang dibekukan hingga ke
bagian dalam; Mie yang didinginkan; Mie yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacangkacangan, polong-polongan, atau sayuran; Mie yang terbuat dari Jagung; Mie yang terbuat dari Singkong; Milu Siram;
Minuman Air Tebu Nostalgia; Minuman Es Air Mata Pengantin; Minuman Es Jeruk Kunci; Minuman Es Kacang Merah;
Minuman Es Laksamana Mengamuk; Minuman Es Sirup Mak Inang; Minuman Jus Pinang; Minuman Kopi Hawai; Minuman
Martebe; Minuman Roco Timun; Minuman Sirsak Markisa; Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan dasar teh termasuk
teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman beras kencur; Minuman berbahan dasar kopi
espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu; Minuman berbahan dasar madu; Minuman berbahan dasar
makanan berbasis susu (dairy); Minuman berbahan dasar teh bunga blimbing wuluh; Minuman berbahan dasar teh bunga
dahlia; Minuman berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga rosella; Minuman berbahan dasar
teh bunga telang; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman cokelat; Minuman coklat dengan atau tanpa susu;
Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman es krim; Minuman jahe;
Minuman jahe merah; Minuman jahe merah siap minum; Minuman kakao; Minuman karamel; Minuman karamel dengan
campuran susu; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso
dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman kunyit asam;
Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk campuran buah beri; Minuman serbuk daun kelor;
Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa alpukat (moringa avocado); Minuman serbuk daun kelor organik royal
moringa rasa coklat (moringa chocolate); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa jahe (moringa ginger);
Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); Minuman serbuk daun kelor organik
royal moringa rasa latte (moringa latte); Minuman serbuk rasa campuran buah beri; Minuman teh dengan atau tanpa susu;
Minuman teh krisan; Minuman temulawak; Minyak cabe; Miso; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi
dan cokelat); Model; Muesli; Muffin Inggris; Muffins; Nasi; Nasi Antah; Nasi Aron; Nasi Ayam ala Sihlin; Nasi Ayam Bakar Bali;
Nasi Ayam Bakar Bumbu Padang; Nasi Ayam Bakar Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bakar Solo; Nasi Ayam Bakar Taliwang; Nasi
Ayam Betutu; Nasi Ayam Bumbu Bali; Nasi Ayam Bumbu Rujak; Nasi Ayam Cabai Hijau; Nasi Ayam Fillet Crispy; Nasi Ayam
Geprek; Nasi Ayam Geprek Cabe Hijau; Nasi Ayam Geprek Keju; Nasi Ayam Geprek Sambal Matah; Nasi Ayam Goreng
Bumbu Kelapa; Nasi Ayam Goreng Kuning; Nasi Ayam Goreng Lengkuas; Nasi Ayam Goreng Mentega; Nasi Ayam Isi Buluh;
Nasi Ayam Kailo; Nasi Ayam Kalasan; Nasi Ayam Karage; Nasi Ayam Katsu; Nasi Ayam Kecap; Nasi Ayam Kecombrang;
Nasi Ayam Kemangi; Nasi Ayam Krispi; Nasi Ayam Lada Hitam; Nasi Ayam Paniki; Nasi Ayam Pedas; Nasi Ayam Penyet;
Nasi Ayam Pop; Nasi Ayam Rica Rica; Nasi Ayam Sambal Matah; Nasi Ayam Suwir sambal kecombrang; Nasi Ayam
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Tuturuga; Nasi Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Nasi Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi
salted egg); Nasi Ayam crispy original (Ayam goreng tepung original); Nasi BBQ Saus Jawa; Nasi Bakar Ayam; Nasi Balap
Puyung; Nasi Begana; Nasi Bekepor; Nasi Berkat; Nasi Bola Tuna; Nasi Burung Puyuh; Nasi Cakalang Cabai Hijau; Nasi
Cakalang Rica Rica; Nasi Cakalang Suwir Pedas; Nasi Cakalang Woku; Nasi Cakalang suwir kecombrang; Nasi Campur Bali;
Nasi Cumi Cabe hijau; Nasi Cumi pedas; Nasi Dendeng Balado; Nasi Dendeng Batoko; Nasi Empal Daging; Nasi Gemuk;
Nasi Goreng Bakso; Nasi Goreng Bakso Paket Ekonomi; Nasi Goreng Jawa; Nasi Goreng Kampung; Nasi Goreng
Kecombrang; Nasi Goreng Oriental; Nasi Goreng Paket Eksekutif; Nasi Goreng Parahyangan; Nasi Goreng Seafood; Nasi
Goreng Sosis; Nasi Goreng Tek-Tek; Nasi Goreng Teri; Nasi Gulai Nangka; Nasi Ikan Asam Manis; Nasi Ikan Bakar Sambal
Dabu; Nasi Ikan Dabu Dabu; Nasi Ikan Pesmol; Nasi Ikan Saus Padang; Nasi Ikan Uilulia; Nasi Jagung; Nasi Jaha; Nasi
Jinggo; Nasi Karage; Nasi Kari Ayam; Nasi Kari Sapi; Nasi Katsu; Nasi Kebuli; Nasi Kotaraja; Nasi Krengseng; Nasi
Krengsengan Ayam; Nasi Kresengan Mercon; Nasi Kuning; Nasi Lapola; Nasi Lemak Ayam; Nasi Lemak Khas Riau; Nasi
Lemak Melayu; Nasi Opor Ayam; Nasi Padang; Nasi Pepes Ayam; Nasi Pepes Ayam Bali; Nasi Pepes Ikan; Nasi Pepes Tahu;
Nasi Pepes Tempe; Nasi Pepes Teri; Nasi Rames; Nasi Rames Bali; Nasi Rames Cirebon (Nasi Jamblang); Nasi Rames
Gresik (Nasi Krawu); Nasi Rames Gudek; Nasi Rames Nusantara; Nasi Rames Oriental; Nasi Rames Padang; Nasi Rames
Pekalongan (Nasi Megono); Nasi Rendang Ayam; Nasi Rendang Ayam Kacang Merah; Nasi Rendang Sapi; Nasi Sambal
Goreng Ati Kentang; Nasi Sambal goreng Teri; Nasi Sapi Krengseng Mercon; Nasi Sapi Lada Hitam ; Nasi Sate Ayam; Nasi
Semur Ayam; Nasi Semur Daging Sapi; Nasi Subut; Nasi Telur Balado; Nasi Telur Bumbu Rendang; Nasi Telur Dadar
Padang; Nasi Tepeng; Nasi Teriyaki; Nasi Terong Balado; Nasi Tuna Balado; Nasi Tuna Bumbu Bali; Nasi Tuna Pedas
Kemangi; Nasi Tuna Saus Asam Manis ; Nasi Tuna Woku; Nasi Uduk; Nasi Ulam; Nasi Urap; Nasi Yakiniku; Nasi campuran
dengan sayuran, ekstrak ayam, ekstrak daging, keju, kacang, polong-polongan (kacang), rempah-rempah, perasa, bumbu dari
tumbuhan, bumbu; Nasi coklat sudah diolah dalam kemasan; Nasi dalam kemasan; Nasi goreng katsu; Nasi gurih Ayam
penyet; Nasi gurih krengsengan Mercon; Nasi gurih telur balado; Nasi hitam sudah diolah dalam kemasan; Nasi jepang sudah
diolah dalam kemasan; Nasi kepal; Nasi krengsengan mercon; Nasi krengsengan sapi; Nasi lemak; Nasi merah sudah diolah
dalam kemasan; Nasi organik sudah diolah dalam kemasan; Nasi untuk bubur; Nasi, pasta dan mie; Ngohiong (Bumbu);
Nougat kacang; Ocha / teh jepang; Olahan yang terbuat dari gula; Olahan yang terbuat dari sereal; Olesan berbahan dasar
coklat; Olesan kakao; Olesan manis (madu); Onyop; Pacri Nanas; Pai isi daging; Paket makanan dalam kotak yang terdiri dari
nasi dengan tambahan daging ayam, ikan atau sayuran; Pala Manis; Pala bubuk; Panada; Panettone (roti manis); Pangsit;
Pangsit goreng; Pangsit hot pot; Pangsit ikan; Pangsit telur; Papeda; Pasta; Pasta cabai dalam minyak; Pasta cabe untuk
digunakan sebagai bumbu; Pasta kari hijau; Pasta kari masman; Pasta kari merah; Pasta kue; Pasta yang digabungkan dalam
satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Pasta, saus dari lemak, saus
dan pelapis untuk penyedap makanan; Pastel berisi daging dan sayuran; Pastel daging; Pasung; Pati termasuk pati yang
dimodifikasi untuk makanan; Pembungkus pastry (kue); Pengental Tahu; Pengental untuk tahu; Pengganti Mayones;
Pengganti Saus Tiram; Pengkang; Penguat rasa; Penyedam makan (bumbu); Penyedap rasa (selain minyak essensial) untuk
ditambahkan ke makanan dan / atau minuman; Penyedap rasa dan aroma (selain minyak sari untuk kue); Penyedap rasa dan
aroma kopi; Penyedap rasa selain minyak essensial untuk minuman; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial; Penyedap
rasa/aroma selain minyak esensial untuk kue; Pepe (Kue Manis); Perasa alami dan perasa herbal (selain minyak esensial);
Perasa, selain minyak esensial, untuk makanan dan minuman; Permen; Permen Asam; Permen Jahe; Permen Kristal bening;
Permen Pastilles; Permen Pelega Tenggorokan; Permen cokelat; Permen karet (anggur/wine); Permen kenyal; Permen
pedas; Permen stik; Permen susu; Permen susu dalam bentuk bubuk; Pesak (Sekam Padi); Petatas; Pilus; Pizza (roti); Pizza
beku; Pletek; Popcorn yang diberi perasa; Popcorn yang dilapisi perasa; Pretzels (kue); Produk gula-gula dan kembang gula;
Produk kembang gula rami yang dapat dimakan dan produk kembang gula yang berasal dari atau diresapi dengan rami;
Produk kue dan kembang gula; Produk makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan
yang dimasak; Produk untuk bumbu atau penyedap bahan makanan, rempah-rempah yang dapat dimakan, bumbu,
vinaigrettes, mayones; Produk zat tepung untuk makanan; Produk-produk es krim berbahan dasar kacang kedelai; Produkproduk kakao ; Produk-produk susu; Puding (makanan penutup); Puding Natal; Puding dari telur, susu dan gula; Puding
kering; Puding pencuci mulut instan; Puding semolina; Pulut Nasi; Putu Cangkiri; Quinoa dan sereal yang diolah yang
digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Quinoa
dan sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Ragi dalam bentuk pil (bukan untuk
pengobatan); Ragi untuk adonan; Rambutan Goreng; Ramuan beraroma untuk makanan; Ravioli; Rempah-rempah terbuat
dari pohon berry; Rempeyek; Risoles; Risoles Ayam; Risoles Daging; Risoles durian mozarella; Roti Buaya; Roti Canai; Roti
Denmark; Roti Gambang; Roti Pawa; Roti Srikaya Goreng; Roti Srikaya Kukus Pandan; Roti Srikaya Panggang; Roti asin; Roti
babi; Roti bagelan; Roti bun dengan selai; Roti ciabatta; Roti kadet; Roti kebab; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti
koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti kukus Cina; Roti lapis hotdog; Roti manis; Roti manis isi; Roti mantau; Roti
panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah srikaya; Roti pastry; Roti perancis; Roti prata;
Roti sayuran (vegan); Roti sobek; Roti susu; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti tipis dilapisi daging; Roti yang dikeringkan; Roti
yang mengandung tempe; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Saffron (rempah-rempah); Sage [bumbu];
Sagon (Kue); Sagu Lempeng; Sagu Woku Komo-Komo; Sagu mutiara; Sahi (Teh); Sambal Andaliman; Sambal Bajak; Sambal
Bakasang; Sambal Balado; Sambal Bali; Sambal Bawang; Sambal Cabe Hijau; Sambal Colo-Colo; Sambal Geprek; Sambal
Goreng Ati Kentang; Sambal Goreng Kentang Teri; Sambal Hijau; Sambal Ikan Teri; Sambal Kampung; Sambal Lingkung;
Sambal Matah; Sambal Roa; Sambal Rusip; Sambal Terasi; Sambal Tombur; Sambal Tuktuk; Sambal baby cumi; Sambal
bakso; Sambal cabe kering; Sambal cabe kering aneka rasa; Sambal cabe tabur; Sambal cabe tabur aneka rasa; Sambal
cobek; Sambal dari buah-buahan bawang merah; Sambal goreng; Sambal goreng Teri; Sambal pedas manis; Sambal tabur;
Sambal Gledek; Sambal Merah Padang (Sambal); Sambas; Sambel Bajak; Sambel Ijo; Sambel Ikan Asin; Sambel Lumpang;
Sambel Teri Kacang; Sambel Tomat; Sambel penyetan; Sambel tumpang; Sambelingkung; Samosa; Sandwich egg cheese;
Sandwich smoked beef cheese; Sanger; Sasagun; Sashimi Tuna; Saus; Saus (bumbu masak), saus salad; Saus Pico de
Gallo; Saus Pizza; Saus Worcestershire; Saus ayam; Saus cabai pedas (sriracha); Saus celup berbahan dasar coklat; Saus
dalam kemasansauces in a pouch; Saus kacang kedelai; Saus kari kuning asam; Saus kari panang; Saus kental untuk
penambah rasa; Saus pasta panggang; Saus sayuran asam; Saus siap saji; Saus tom-yum; Saus untuk es krim; Saus untuk
memasak [bumbu masak]; Saus untuk pasta dan nasi; Saus untuk tumisan; Savarin; Seblak; Sediaan aromatik untuk es krim;
Sediaan aromatik untuk kue; Sediaan aromatik untuk kue kering; Sediaan aromatik untuk makanan; Sediaan aromatik untuk
membuat tisan non-obat; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan berbahan karbohidrat untuk makanan; Sediaan hidangan
nasi; Sediaan hidangan pasta; Sediaan karbohidrat untuk makanan; Sediaan makanan berbahan dasar pasta; Sediaan pasta;
Sediaan ravioli; Sediaan rempah-rempah; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Sediaan sereal; Sediaan
terbuat dari gandum termasuk serpih-serpih gandum; Sediaan untuk membuat ke dalam saus; Sediaan untuk membuat krim
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kocok; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh
dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat saus kaldu; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan;
Seduhan bukan untuk pengobatan; Seduhan dari rempah-rempah; Sengkulun (Kue Tradisional); Serabi Jakarta; Serbat (es
yang dapat dimakan); Serbuk garut Jepang untuk keperluan kuliner; Sereal batangan berprotein tinggi; Sereal yang diolah
yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran;
Sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Sereh kering (Bumbu); Serpihan sereal;
Sinonggi; Sirup berwarna keemasan; Snack Bar (Makanan); Sokko / Sangkolo; Songkolo Bagadang; Sorbet (es); Soufflé
(makanan penutup); Spageti yang belum dimasak; Spaghetti Meatballs; Spätzle (Pasta); Stik Keju; Sumpia abon sapi; Sumpia
udang; Sushi; Tablet hisap (tidak mengandung obat); Taffy (gula-gula); Talam Sagu Bakar; Tape Ketan; Tape Uli (Beras
Ketan); Tart treacle (Dessert khas Inggris); Tauco; Teh (bebas kafein) dengan pemanis tambahan; Teh Ginseng; Teh Jepang
yang terbuat dari bubuk kombu [kelp]; Teh Krisan; Teh Oolong; Teh Tarik; Teh bunga tisane; Teh dan teh herbal; Teh daun
kelor; Teh daun sirsat; Teh herbal dan seduhan herbal; Teh herbal daun kelor; Teh herbal untuk pengunaan dalam makanan;
Teh herbal yang mengandung kelor; Teh hijau jepang; Teh hitam es; Teh latte; Teh lemon; Teh olahan khas negara Thailand;
Teh rosela; Teh serai; Teh serbuk daun kelor; Teh yang menggunakan kelor; Teh, termasuk teh herbal, teh buah, teh rooibos,
dan teh lain yang memiliki rasa; Temulawak bubuk (bumbu); Tepung Jawawut; Tepung atau Serbuk dari daun kelor yang
dapat diminum atau dimasak menjadi tambahan makanan; Tepung atau serbuk daun kelor untuk konsumsi; Tepung dan
sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Tepung dari daun tanaman kelor untuk makanan; Tepung dari daun tanaman
kelor untuk minuman; Tepung gaplek; Tepung gula; Tepung jagung; Tepung kental buat makanan; Tepung kentucky; Tepung
ketan; Tepung panir; Tepung peyek; Tepung tapioka untuk makanan; Tepung terbuat dari terigu, canola, kedelai, jagung,
quinoa, amaranth, spelt dan beras; Tepung untuk makanan; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); Tetu; Thyme kering untuk
digunakan sebagai bumbu; Tili Aya; Tinutuan; Tiwul instan; Tong tjiu pia; Tortila gulung diisi potongan ayam; Trehalosa untuk
makanan dan minuman; Trufel coklat; Turkish delight (gula-gula); Uli (Makanan Dari Beras Ketan); Uli Ketan; Vermiseli pita;
Vinaigrettes untuk salad; Wafer (kue); Wafer (pie); Wafer sundae; Wajik; Wingko; Won ton (pangsit china); Yangko (kue moci);
Yoghurt beku; Yogurt Beku; Yogurt beku (es yang dapat dimakan); Yorkshire (puding); Yutiao; Zat pengikat untuk es
konsumsi; Ziti (Makanan khas Amerika); acar jahe [bumbu]; acar manis [bumbu]; adas bintang; adas manis; aditif gluten untuk
keperluan kuliner; adonan; adonan biscotti; adonan biscotti beku; adonan brownies; adonan brownies beku; adonan crepe;
adonan empanada; adonan filo; adonan filo pastry; adonan kue; adonan kue beku; adonan panekuk; adonan pastry yang
sudah digulung; adonan pizza; adonan puff pastry (roti); adonan roti; adonan untuk membuat crepes; adonan wafer; adonan
yang dipilin untuk digoreng; adonan yang mengandung larva serangga; adonan yang mengandung serangga; affogato
[minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; agave nectar [pemanis alami]; air berperisa yang dibekukan; air garam
untuk digunakan dalam koktail; air garam untuk memasak; air laut untuk memasak; air madu; allspice (lada); almond berlapis
cokelat; almond berlapis gula; almond berlapis permen; almond manis; ampiang ikan; ampiang kerang; ampiang telur ketam;
ampiang tinta cumi; ampiang udang; angel-hair (pasta); apel berlapis permen; apple betty (hidangan penutup); arem-arem;
aroma untuk makanan/kue; asam [bumbu]; asam chutney; bagel multigrain; baguettes [Roti Prancis]; bahan Penstabil krim
kocok; bahan dasar kakao untuk produk manisan; bahan makanan berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang diekstrusi;
bahan makanan mengandung cokelat; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pelembut kue; bahan pengental
untuk makanan; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai; bahan pengganti gula; bahan pengganti kopi; bahan
pengganti marzipan; bahan pengikat sosis; bahan pengikat untuk es krim; baking cokelat; baking soda [soda bikarbonat untuk
keperluan memanggang]; baking soda [soda bikarbonat untuk keperluan memasak]; bakpao; bakpao isi daging; bakso yang
terbuat dari kanji; balok es; balsamic glaze [pemanis alami]; bar energi dan makanan ringan berbahan dasar gandum dan
cokelat; bar gula-gula; bar muesli; barbari [roti datar]; batang energi berbasis sereal; batang energi berbasis sereal yang
mengandung larva serangga; batang energi berbasis sereal yang mengandung serangga; batang energi, selain untuk
keperluan diet atau medis; batang es buah; batang nougat berlapis cokelat; batangan berbahan dasar cokelat; batangan es
susu; bawang bawang merah; bawang merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih bubuk; bawang putih
cincang [sambal]; bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih purée [bumbu]; beras analog; beras
analog (Beras yang terbuat dari singkong); beras buatan; beras hitam; beras ketan; beras merah; beras plumula untuk
makanan; beras putih; beras sekam; bhakri [flatbread]; bibimbap [Hidangan Korea yang terdiri terutama dari nasi dengan
tambahan sayuran dan daging sapi]; bibimbap [nasi dicampur dengan sayuran dan daging sapi]; bibit gandum untuk makanan
manusia; bihun; bihun [mie]; bihun beras [mie Beras]; bihun coklat; biji bayam olahan; biji chuang chia [bumbu]; biji cokelat; biji
jali [bumbu]; biji jintan [bumbu]; biji ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu; biji ketumbar, dikeringkan; biji kiwicha
olahan; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; biji kopi yang dilapisi cokelat; biji olahan untuk
digunakan sebagai bumbu; biji pala; biji rami untuk keperluan kuliner [bumbu]; biji rami untuk tujuan kuliner [bumbu]; biji wijen
[bumbu]; biji-bijian beku; biji-bijian cannihua olahan; biji-bijian olahan; bindaetteok [Pancake gaya Korea yang dibuat dengan
kacang hijau]; bing [flatbread]; biscuit tipis terbuat dari sereal; biskuit; biskuit asin; biskuit bawang; biskuit bebas gluten; biskuit
buttermilk; biskuit gula; biskuit gurih; biskuit malt; biskuit manis; biskuit marshmallow berlapis cokelat yang mengandung toffee;
biskuit mentega kecil; biskuit rasa keju; biskuit untuk keju; biskuit vegetarian; biskuit yang tidak manis; biskuit-biskuit;
blackstrap molasses [pemanis alami]; blinis; bola keju gembung [camilan jagung]; bola nasi ketan; bola-bola ubi; bonbons
terbuat dari gula; brondong jagung; brownies; buah hancur; buah kering berlapis cokelat; buah yang dilapisi cokelat; bubuk
anggur merah untuk digunakan sebagai bumbu; bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai penyedap makanan; bubuk
bawang; bubuk bawang putih; bubuk biji perilla untuk keperluan kuliner; bubuk cabai; bubuk cabai [bumbu]; bubuk cengkeh
[rempah-rempah]; bubuk cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; bubuk coklat; bubuk custard; bubuk daun kelor
dimakan mengandung kelor; bubuk dimakan mengandung kelor; bubuk kakao instan ; bubuk kari [rempah-rempah]; bubuk
kayu manis [rempah-rempah]; bubuk kelapa kering [pemanis alami]; bubuk kokoa; bubuk kurma kering [pemanis alami]; bubuk
madu mentah kering [pemanis alami]; bubuk mustard [rempah-rempah]; bubuk pengembang; bubuk ragi; bubuk saus; bubuk
soda kue; bubuk stevia kering [pemanis alami]; bubuk teh instan; bubuk untuk membuat es krim; bubuk untuk menggoreng
ayam; bubuk wasabi; bubuk wasabi [lobak Jepang]; bubur; bubur beras untuk keperluan kuliner; bubur gandum; bubur instan;
bubur jagung; bubur manis; bubur nasi; bubur tepung beras; bubur, dengan basis susu, untuk makanan; bumbu; bumbu
berbasis ara kering; bumbu cabai; bumbu dan bumbu; bumbu dan bumbu berbasis kakao untuk makanan dan minuman;
bumbu kacang kedelai [penyedap]; bumbu kari; bumbu makanan terutama terdiri dari saus tomat dan salsa; bumbu masak;
bumbu nasi goreng; bumbu nasi kuning; bumbu olahan [bumbu]; bumbu opor; bumbu pasta; bumbu pasta kari; bumbu pasta
laksa; bumbu pasta nasi ayam; bumbu rawon; bumbu rujak; bumbu sayur asem; bumbu sayur lodeh; bumbu selain minyak
esensial; bumbu semur; bumbu sop; bumbu taco; bumbu taco [bumbu dan rempah-rempah untuk taco]; bumbu taman,
diawetkan [bumbu]; bumbu umami; bumbu yang dioles; bunga atau daun untuk digunakan sebagai pengganti teh; bunga
lawang; bunga rampai; bungkil kacang; bungkus pangsit; burger kalkun [sandwich]; burger kedelai [roti sandwich]; burger keju
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[sandwich]; burger sayur [sandwich]; burger vegetarian [sandwich]; burrito; butiran kopi berbentuk kristal sebagai pemanis;
butterscotch; béchamel [saus putih]; cabai kering [bumbu]; cabe jamu (bumbu); cabe lembut dalam keadaan basah; cake
frosting [icing]; cakwe/cakue; callisons [gula-gula]; camilan granola; camilan granola dengan campuran buah kering dan
kacang sebagai makanan ringan; camilan jagung gembung; camilan jagung kembung rasa bumbu; camilan jagung rasa keju;
camilan muesli; campuran adonan; campuran adonan tempura; campuran adonan untuk okonomiyaki [pancake gurih Jepang];
campuran beku; campuran bubuk untuk sediaan minuman cokelat; campuran bumbu; campuran bumbu kari; campuran
bumbu kering untuk rebusan; campuran bumbu untuk rebusan; campuran cokelat panas; campuran crêpe; campuran custard;
campuran donat instan; campuran es krim; campuran gula-gula instan; campuran isian berbasis roti; campuran kakao;
campuran kopi; campuran kopi dan sawi putih; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran kue; campuran makanan
ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; campuran muffin; campuran panekuk; campuran panekuk instan;
campuran pastry; campuran puding instan; campuran puding pencuci mulut instan; campuran rempah-rempah; campuran
remuk; campuran roti; campuran roti dalam bentuk bubuk; campuran roti dalam bentuk pasta; campuran saus; campuran saus
[bumbu]; campuran sawi putih dan sawi putih untuk digunakan sebagai pengganti kopi; campuran untuk membuat serbat [es];
campuran untuk membuat teh; campuran untuk membuat teh chai; campuran untuk membuat teh kangzhuan; campuran untuk
membuat teh kombucha; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta;
campuran untuk sediaan saus; cancha paccho [kernel jagung yang dipanggang]; cancha serrana [kernel jagung yang
dipanggang]; cangkir cokelat yang bisa dimakan; cangkir wafel berlapis cokelat; cangkir wafel yang dapat dimakan; cangkir
wafer yang dapat dimakan; cannelloni; caper; cappuccino; cañihua, diproses; celana; cengkeh (bumbu); cengkeh [rempahrempah]; chalupa [tortilla jagung]; chapati; chapati [roti tidak beragi]; chervil, diawetkan; chestnut panggang dilapisi dengan
sirup [kembang gula]; chetney bit; chimichangas [tortilla isi goreng]; chinese stuffed dumplings (gyoza, cooked); chocolate
fudge; chow mein [hidangan berbasis mie]; chow mein mie; chow-chow [bumbu]; chulpi [kernel jagung yang dipanggang];
churros; chutney; chutney (saus) apel; chutney mangga; chutney mangga [sambal]; chutney tomat hijau; chutneys [bumbu];
cobbler (hidangan) apel; cokelat; cokelat batangan; cokelat couverture; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat,
permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; cokelat dengan lobak Jepang; cokelat menyebar mengandung kacangkacangan; cokelat pahit; cokelat putih; cokelat tanpa pemanis; cokelat yang mengandung susu; cokelat éclairs; cokelat-cokelat
susu, kacang atau buah; coklat; coklat batangan diisi; coklat bebas susu; coklat berisi ekstrak buah; coklat diisi; coklat hitam;
coklat instan; coklat mousses; coklat panas; coklat pasta; coklat setengah manis; coklat, permen dan hadiah biskuit
menghambat; cookie bebas gluten; cookie berlapis cokelat; cookie yang mengandung serangga; corn curls [camilan jagung
kembung rasa rasa]; coulis buah [saus]; couscous [semolina]; crab boil [bumbu]; cream of tartar untuk keperluan kuliner;
creme brulee; crepes; crispbread; croissant; crouton; crumble (hidangan) apel; crumpets; cuka; cuka anggur; cuka apel; cuka
arak; cuka balsamik; cuka beras; cuka bir; cuka blackcurrant; cuka buah; cuka buah Kiwi; cuka buah kiwi; cuka delima; cuka
hasil penyulingan; cuka kelapa; cuka kental; cuka kesemek; cuka kombucha; cuka kurma; cuka malt; cuka palem; cuka putih;
cuka rasa; cuka raspberry; cuka sushi; cuka tebu; cuka tomat; cuka, saus [bumbu]; cuka, saus dan bumbu lainnya; cupcake
beku; cupcake cokelat; custard [makanan penutup panggang]; date nectar [pemanis alami]; daun ketumbar, dikeringkan; daun
stevia (pengganti gula); daun teh; dekorasi berbasis gula untuk kue; dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi cokelat untuk pohon
Natal; dekorasi fondant untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dekorasi kertas nasi untuk kue; dekorasi kue yang terbuat dari
gula-gula; dekorasi marzipan untuk kue; dekorasi permen untuk kue; dekorasi wafer yang dapat dimakan untuk kue; dessert
mousses [gula-gula]; dessert soufflés (hidangan); dodol garut; donat; dressing salad mengandung krim; dressing untuk salad;
dressings for salad (saus); dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; dulce de leche (hidangan); ekstrak kakao untuk konsumsi
manusia; ekstrak kopi; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman; ekstrak malt digunakan sebagai
perasa untuk minuman; ekstrak malt untuk digunakan sebagai penyedap makanan; ekstrak malt untuk makanan; ekstrak ragi
untuk konsumsi manusia; ekstrak teh untuk keperluan kuliner; ekstrak untuk digunakan sebagai perasa makanan, selain
minyak esensial; ekstrak, selain minyak esensial, untuk membumbui bahan makanan; ekstrak, selain minyak esensial, untuk
minuman penyedap; empadões veganos [kue vegan]; empanadas veganas [pai vegan kecil]; enting-enting; enting-enting
kacang; es; es agar-agar buah; es batu; es batu bentuk kotak; es batu bentuk tabung; es buah; es buah yang bisa dimakan; es
dalam bentuk bubuk atau butiran; es gula; es kopi; es krim; es krim berbahan dasar yogurt, es krim sebagai unsur utama; es
krim buah; es krim dan produk es krim; es krim dengan menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es
krim gateaux; es krim mochi; es krim soft-serve (hidangan penutup); es krim sundae; es krim susu; es krim tanpa-susu; es
krim utamanya terdiri dari yoghurt; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; es lilin (popsicle); es makanan; es
mambo; es muncul; es podeng; es putar; es rasa; es sayuran yang dapat dimakan; es serut; es serut dengan kacang merah
manis; es susu; es teh; es termasuk serbat-serbat; es untuk penyegaran; es yang dapat dimakan; es, alami atau buatan; eses; esens untuk bahan makanan, kecuali esens eterik dan minyak esensial; esensi kopi; esensi yang dapat dimakan untuk
bahan makanan selain minyak esensial; espreso; essens untuk bahan makanan selain untuk minyak esensial; fa gao [kue
bolu kukus]; fermentasi untuk pasta; fettuccine; flapjacks [bar gandum]; flapjacks [kue wajan]; flatbreads; focaccia [roti];
fondant; fondant digulung; fondants [gula-gula]; fritters (kue) apel; fruktosa untuk keperluan kuliner; fusilli; gandum hancur;
gandum malt disiapkan untuk keperluan kuliner; gandum utuh yang dimasak; gandum yang dihancurkan; gandum yang
ditumbuk; gandum, diolah; gandum, diproses; garam; garam bawang; garam bawang putih; garam beraroma; garam
berbumbu; garam berbumbu untuk memasak; garam berikat (garam kotak); garam masala; garam meja dicampur dengan biji
wijen; garam seledri; garam untuk memasak; garam untuk mengawetkan bahan makanan; garam yang bisa dimakan; garam,
mustard; gelang permen; gelatin rasa [manis]; gelatin rasa dan manis; gelato; getuk; gilingan Kasar Bubur Jagung; gimbap
[hidangan nasi Korea]; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau
minuman; glasir madu treacle untuk ham; glasir untuk makanan; glukosa untuk keperluan kuliner; gluten gandum kering;
gluten yang diolah sebagai bahan makanan; gnocchi berbahan dasar semolina; gnocchi berbasis tepung; gochugaru [bubuk
cabai merah]; gochujang [pasta cabai fermentasi]; granola; granola bar; gula; gula almond; gula anggur; gula aren; gula batu;
gula beku; gula berputar (dekorasi kue); gula bit; gula buah; gula bubuk; gula butterscotch; gula cair; gula demerara; gula gula
non-obat; gula gula rasa; gula gula rebus; gula gula untuk menghias kue; gula jarak; gula jawa; gula karamel; gula kayu manis;
gula kelapa; gula kelapa [pemanis alami]; gula kristal; gula kristal (selain gula-gula); gula kristal putih; gula kristal untuk
keperluan kuliner; gula kurma; gula madu herbal; gula manis rebus; gula maple; gula mentah; gula merah; gula muscovado;
gula pasir; gula pastilles (manisan); gula permen karet; gula rebus; gula tebu; gula tebu bubuk; gula tebu pasir; gula vanila;
gula, madu, sirup; gula, madu, tetes (treacle); gula-gula; gula-gula bebas gluten; gula-gula dalam bentuk beku; gula-gula dan
dekorasi cokelat untuk pohon Natal; gula-gula dengan menggunakan teh; gula-gula dengan menggunakan teh hijau bubuk;
gula-gula dingin; gula-gula non obat; gula-gula termasuk permen karet bukan obat; gula-gula tidak mengandung obat; gulagula untuk dekorasi pohon Natal; gula-gula untuk makanan; gulungan kayu manis; gulungan sosis; gulungan sosis segar;
gyoza; halvah; ham glasir; hamburger [sandwich]; hardtack [biskuit]; harissa [bumbu]; havermut; herbal kering untuk keperluan
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kuliner; hiasan berbahan dasar cokelat atau kakao untuk keperluan yang berhubungan dengan makanan; hiasan berbahan
dasar gula untuk keperluan yang berhubungan dengan makanan; hiasan kue yang dapat dimakan; hidangan kering beku
dengan bahan utama pasta; hidangan pasta; hidangan penutup puding berbahan dasar nasi; hidangan utama yang terdiri dari
pasta atau nasi; hobak-juk [bubur labu]; hot dog [sandwich], pai daging; ice cream bars [gula-gula]; icing bukan dari susu; infus
[bukan obat]; infus fieldmint; infus herbal; infus mint; infus peppermint; infus, bukan obat; injeolmi [kue beras ketan yang
dilapisi bubuk kacang]; injera [flatbread]; intip (makanan terbuat dari nasi yang di goreng); irisan kue [kue kering]; irisan pai
[kue kering]; isi berbahan dasar coklat, isi berbahan dasar custard dan icing bukan dari susu; isi bukan dari susu, yaitu, isi
berasal dari biji padi-padian; isian kantong penyaring kopi tetes; jagung giling; jagung panggang; jagung, digiling; jagung,
diolah; jagung, dipanggang; jahe [bumbu]; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; jahe yang diawetkan [bumbu];
jambalaya [sajian nasi Creole pedas dengan campuran ikan dan daging seperti udang, ayam, ham, dan sosis pedas]; jeli buah
[gula-gula]; jeotgal [Bumbu Korea yang terbuat dari makanan laut asin dan fermentasi]; jiaozi [boneka pangsit]; jinten (bumbu);
kacang (gula-gula); kacang berlapis cokelat; kacang berlapis gula [gula-gula]; kacang brazil dilapisi cokelat; kacang dilapisi
gula; kacang jeli; kacang macadamia berlapis cokelat; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman
kopi; kakao yang mengandung kelor; kaki cokelat; kaldu jamur; kalung permen; kanji dr tepung jagung; kantong teh; kantong
teh tanpa obat; kapsul cappuccino, terisi; kapsul kakao, terisi; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi,
terisi; kapsul teh, diisi; kapsul yang mengandung infus herbal; kapulaga (bumbu); kapulaga [bumbu]; karak beras; karamel
[permen]; karamel berlapis cokelat; karamel diisi; karamel keras berlapis gula; kari; kari [rempah-rempah]; kasha; kasutera
[kue bolu Jepang]; kayu manis [rempah-rempah]; kayu manis tanah; kecap; kecap [soy sauce]; kecap dengan tekstur lembut;
kecap pedas; kekacauan [flatbread]; kelor yang mengandung tepung kelor; kemangi, keringkan; kembang gula; kembang gula
beku berbahan dasar almond; kembang gula beku berbahan dasar kacang kedelai; kembang gula beku berbahan dasar
kacang mete; kembang gula beku berbahan dasar kacang polong; kembang gula beku berbahan dasar kelapa; kembang gula
beku berbahan dasar sereal; kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan/atau buah-buahan; kemiri
(bumbu); keping cokelat; kepingan kayu alami (panggang) ditambahkan ke anggur untuk meningkatkan rasanya; kerang Taco;
kerang kue kering; keripik [produk sereal]; keripik berbahan dasar biji-bijian; keripik butterscotch; keripik camilan sereal instan;
keripik gandum utuh; keripik jagung; keripik kacang (gula-gula); keripik nasi; keripik permen untuk dipanggang; keripik taco;
keripik tipis kering yang terbuat dari mi goreng; keripik tortilla; keripik tortilla gandum utuh; keripik tortilla jagung; keripik udang;
kernel jagung bakar; kernel jagung yang dibakar; kernel jagung yang dipanggang; kertas nasi yang bisa dimakan; kertas yang
bisa dimakan; kerupuk; kerupuk cumi; kerupuk getas cumi; kerupuk getas ikan; kerupuk getas udang; kerupuk graham;
kerupuk ikan; kerupuk kepiting; kerupuk nasi; kerupuk opak; kerupuk rambak; kerupuk singkong; kerupuk stik cumi; kerupuk
stik ikan; kerupuk telur ketam; kerupuk udang; ketan hitam; ketan putih; ketel jagung [popcorn]; ketumbar (bumbu); ketumbar
kering untuk digunakan sebagai bumbu; ketumbar tanah; kimchijeon [pancake sayuran fermentasi]; kismis berlapis cokelat;
kiwicha, diolah; koji [beras malt fermentasi]; kombu-cha [Teh Jepang yang terbuat dari rumput laut]; konsentrat sayuran
digunakan untuk bumbu; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat;
kopi dawet; kopi dawet ireng; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi rempah; kopi susu instan; kopi tanpa kafein; kopi
yang belum dipanggang; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi;
krim bavaria; krim karamel; krim maple; krim-krim coklat; krimer yang tidak mengandung susu untuk kopi; kue adonan goreng;
kue almond; kue balok; kue basah; kue bebas gluten; kue beku; kue beras; kue bola; kue bolu; kue buah; kue bubuk; kue
bulan; kue cokelat; kue coklat; kue custard; kue es; kue es krim; kue filo; kue frosting; kue gambang; kue gandum; kue geplak;
kue gulung telur; kue jahe; kue jinten / kue biji ketapang; kue kastangel; kue keberuntungan; kue kecipir (cipiran); kue keju;
kue kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue kering kastengel; kue krim; kue lapis talas bogor; kue lekker; kue
mentega; kue millet; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue panekuk; kue pang-pang; kue pastry; kue persik; kue
potong; kue prem; kue pretzel; kue proll; kue putri salju; kue semprit; kue serabi; kue sereal; kue stik bawang; kue sus; kue tar
apel; kue tar blueberry; kue tar buah; kue tar ceri; kue tar cokelat; kue tar krim; kue tar lemon; kue tar lezat; kue tar raspberry;
kue tar stroberi; kue tar telur; kue tart; kue untuk makanan ringan; kue wafer berlapis cokelat; kue widaran / bidaran; kue yang
dikukus; kue yang mengandung larva serangga; kue yang mengandung serangga; kue yogurt beku; kue, biskuit, kue kering;
kue-kue gurih; kue-kue segar; kukis (kue kering); kukis coklat dari tepung keto; kulit cokelat mengandung biji kopi bubuk; kulit
kerak tart; kulit kue; kulit pai meringue; kulit pasta; kulit pastry puff (roti); kulit pie; kulit tart; kulit tortilla; kunyit untuk makanan;
kupu-kupu; kwetiau; lada; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); lasagna; lem lebah; lem yang dapat dimakan untuk dekorasi
gula-gula; lembar pasta untuk lasagna atau cannelloni; lemon serbat [gula-gula]; lemper ayam; liquorice [gula-gula]; lo mein
(hidangan); lobak pedas; lokio, diawetkan; lokio, keringkan; lolipop [gula-gula]; lomper [roti pipih berbasis kentang]; lumpia;
lumpia pisang; madu; madu Manuka; madu campuran; madu chancaca; madu herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu
mongso; madu mustard; madu untuk makanan dan minuman; madu, madu sirup; makan gandum; makan mustard; makan
siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi,
dengan tambahan daging, ikan, atau sayuran; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan tempura
daging, tempura makanan laut, tempura telur, tempura sayuran atau tempura jamur; makan siang dalam kotak yang utamanya
terdiri dari nasi; makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari pasta; makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri
dari sushi; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk daging, ikan atau sayuran; makan siang
siap saji dalam kotak berbasis tempura; makanan Untuk Sarapan dari Padi-padian; makanan batang berenergi berbahan
dasar cokelat; makanan batang berenergi berbahan dasar kakao; makanan batang bernutrisi yang berbasis gandum;
makanan beku terutama terdiri dari pasta; makanan beku terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan berbahan dasar oat;
makanan berbahan dasar tepung (SEMPOL); makanan dari jagung; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi;
makanan gurih siap saji dalam bentuk pizza; makanan gurih siap saji di kelas ini terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan
olahan berbahan dasar sereal untuk sarapan, makanan ringan atau bahan untuk membuat makanan lain; makanan pembuka
dan makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makanan pencuci mulut dan gulagula dingin dan beku; makanan pencuci mulut gaya China, yaitu, bubur dengan delapan bahan (yang termasuk kacang, beras,
kacang merah, longan yang dikeringkan, kacang hijau, dan lain-lain); makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk
batangan (non-medis); makanan pengganti berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup
beku; makanan penutup beku yang terbuat dari air, pemanis, dan sirup buah atau perasa lainnya; makanan penutup berbahan
dasar kacang; makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan penutup berbasis custard; makanan penutup cokelat;
makanan penutup dari es; makanan penutup dengan rasa karamel; makanan penutup dengan rasa kopi; makanan penutup es
krim; makanan penutup gelatin rasa [manis]; makanan penutup gelatin rasa dan manis; makanan penutup muesli; makanan
penutup vanila; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar biji probiotik; makanan ringan
berbahan dasar coklat; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan
ringan berbahan dasar gandum (makanan batang); makanan ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan
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berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar kakao; makanan ringan berbahan dasar kakao probiotik; makanan
ringan berbahan dasar kopi probiotik; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan
ringan berbahan dasar pati singkong diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar pati yucca diekstrusi; makanan ringan
berbahan dasar sereal; makanan ringan berbahan dasar sereal bebas gluten; makanan ringan berbahan dasar sereal
probiotik; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbahan dasar tepung kentang; makanan ringan
berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar multigrain yang larutkan dengan suplemen nutrisi
dan makanan, bukan untuk keperluan medis; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal; makanan
ringan dengan bahan dasar mie; makanan ringan diekstrusi terutama terdiri dari pati; makanan ringan gandum diekstrusi;
makanan ringan jagung diekstrusi; makanan ringan yang terutama terdiri dari biji-bijian; makanan siap dimakan, berupa
potongan makanan dari bahan sereal; makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie;
makanan siap saji dingin; makanan siap saji kering; makanan siap saji terutama terdiri dari sereal dan biji-bijian; makanan siap
santap berbentuk batangan berbahan dasar cokelat; makanan yang dipanggang; makaroni; makaroni [kue kering]; makaroni
dengan keju; malt untuk konsumsi manusia; maltosa; maltosa untuk makanan; mandu [Bakpao ala Korea]; mangkuk tortilla
yang bisa dimakan; mangkuk wafel berlapis cokelat; mangkuk wafel yang dapat dimakan; mangkuk wafer yang dapat
dimakan; manisan terbuat dari minyak wijen; maple spreads (mentega); marinades (cairan yang memberikan rasa asin);
marning jagung; marsmalow; marzipan; matzo [roti tak beragi]; maté (minuman infused); mayones; membalikkan gula;
membeku; menir untuk makanan manusia; mentega maple; merica; merica (bumbu); meringues (kue); mi dari tepung beras;
microwave popcorn; mie Cina; mie ayam; mie bebas gluten; mie beras; mie berbahan dasar kelor; mie gandum; mie goreng;
mie instan; mie instan Cina; mie kacang; mie kacang pati; mie kelor berwarna hijau; mie kering; mie kering bahan pengganti
kopi; mie ramen; mie sayur; mie soba; mie soba instan; mie somen; mie telur; mie tepung; mie udon; mie udon instan; mie
yang mengandung kelor; mie yang mengandung larva serangga; mie yang mengandung serangga; mie yang terbuat dari
tanaman kelor; mie, dimasak atau tidak dimasak; mille-feuilles (kue); mint untuk permen; mint, dikeringkan; minuman
berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar cokelat yang mengandung
susu; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan
dasar espresso; minuman berbahan dasar gula aren ditambah susu, krim keju dan gula aren bakar; minuman berbahan dasar
kakao; minuman berbahan dasar karamel; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan
atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa,
cokelat atau teh; minuman berbahan dasar sereal [pengganti makanan cair]; minuman berbahan dasar teh; minuman
berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa bunga; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman
berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim
busa manis; minuman berbahan dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman berbasis
chamomile; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji kakao; minuman biji kopi; minuman cokelat;
minuman cokelat dengan susu; minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar
coklat; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh;
minuman es berbahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar teh; minuman herbal alang-alang; minuman herbal yang
diseduh dari dedaunan pohon mate; minuman jahe merah dengan atau tanpa susu; minuman jus ginseng menjadi teh
ginseng; minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng putih menjadi teh ginseng; minuman jus jahe
menjadi teh jahe; minuman kakao dengan susu; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan
campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu;
minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi
espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi;
minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak); minuman teh; minuman teh boba; minuman teh dengan
susu; minuman wedang jahe; minuman yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk matcha; minuman yang terbuat dari
cokelat; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari susu, bubuk coklat dan es batu; minuman yang terbuat
dari teh; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan
dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minumanminuman berperisa cokelat; minyak cabai untuk digunakan sebagai bumbu atau bumbu; minyak kopi; mirror icing [mirror
glaze] (sejenis kue); misoa; mitsumame [Makanan penutup Jepang yang terdiri dari agar-agar, adzuki rebus dan buah-buahan
dengan sirup]; mizo-yokan-no-moto [Campuran gula Jepang berbahan dasar adzuki bean jelly]; mizu-yokan-no-moto
[Makanan Jepang terbuat dari sweet adzuki bean jelly]; moca; molase delima; molase untuk makanan; moster; msg (penyedap
rasa); muesli instan; mugi-cha [teh barley panggang]; mukhwas [permen untuk menyegarkan nafas]; nachos [keripik tortilla];
napas yang menyegarkan; nasi babat; nasi bakar; nasi bebek; nasi gembung; nasi goreng; nasi gulai /gule; nasi instan; nasi
kotak; nasi kuning; nasi rawon; nasi tumpeng; nasi yang diperkaya; nasi, dimasak atau tidak dimasak; nasi/lontong kikil; nerikiri
[gula-gula tradisional Jepang yang terdiri dari cangkang kacang manis yang mengandung selai kacang manis]; nonpareils
(permen); nougat; nougat bar; nurungji [kerak nasi hangus]; okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; olahan (sayuran) untuk
digunakan sebagai pengganti kopi; olesan berbahan dasar cokelat dengan atau tanpa kacang ; olesan berbahan dasar cokelat
juga mengandung kacang; olesan berbasis cokelat; olesan serbat [gula-gula]; onigiri [bola nasi]; oolong dengan bunga
osmanthus; orecchiette (pasta); oregano, dikeringkan; oyaki dengan menggunakan teh; oyaki dengan menggunakan teh hijau
bubuk; paella (Hidangan Soanyol); pai; pai apel; pai aprikot; pai ayam; pai babi; pai beku; pai berbasis serangga; pai berbasis
serangga larva; pai blueberry; pai buah; pai ceri; pai daging; pai daging cincang; pai daging unggas dan daging buruan; pai
game; pai gurih; pai labu; pai lemon meringue; pai persik; pai raspberry; pai sayur; pai segar; pai stroberi; pai telur; pai yogurt
beku; pajeon [Panekuk gaya Korea yang dibuat dengan bawang hijau]; pajeon [panekuk bawang hijau]; paket makanan yang
terdiri dari pasta atau nasi; pala; pala (bumbu); pan masala [sebagai permen untuk menyegarkan nafas]; pancake; pandoro
[roti ragi manis]; pane carasau [roti datar]; panekuk; panekuk soba; panekuk tipis; panekuk yang bisa dimakan; panekuk yang
dipanggang; pangsit China yang diisi; pangsit Cina dengan isian (Shumai, dimasak); pangsit beku; pangsit berbasis tepung;
pangsit cumi-cumi; pangsit daging kukus [shaomai]; pangsit diisi dengan daging babi cincang [gyoza]; pangsit gurita [takoyaki];
pangsit ubi jalar beku; pangsit udang; pangsit yang diisi; pangsit yang mengandung larva serangga; panili; panna cotta
(hidangan penutup); papadum (roti renyah pipih); pappardelle (pasta); paprika [bumbu]; paprika bubuk; parfait dengan
menggunakan teh; parfait dengan menggunakan teh hijau bubuk; parfaits (hidangan penutup); pasta almond; pasta asam
jawa; pasta bawang putih [sambal]; pasta bebas gluten; pasta cokelat; pasta gandum; pasta jahe [bumbu]; pasta kacang
berbumbu digunakan sebagai bumbu; pasta kacang cabai pedas; pasta kacang kedelai [bumbu]; pasta kacang miso; pasta
kari; pasta kering; pasta kering dengan truffle; pasta penuh; pasta penyedap pandan; pasta permen [kembang gula]; pasta
sayur [saus]; pasta segar; pasta segar dengan truffle; pasta soba; pasta telur; pasta untuk sup; pasta wasabi; pasta yang
mengandung larva serangga; pasta yang mengandung serangga; pasta, dimasak atau tidak dimasak; pastel; pastila [gula-
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gula]; pastilles [gula-gula]; pastilles gula berbusa; pati konjak; pati singkong untuk keperluan kuliner; pati singkong untuk
makanan; pati ubi jalar untuk keperluan kuliner; pati ubi jalar untuk makanan; pati untuk makanan; pati untuk makanan dan
minuman; patjuk [bubur kacang merah]; peach cobbler (kue); pearl barley (biji gandum); pecan logs (permen); pelapis
berbumbu; pelmeni [pangsit diisi dengan daging]; pelunak daging untuk keperluan rumah tangga; pemanis alami; pemanis
menjadi pengganti gula; pemanis rendah kalori; pemanis-pemanis coklat; pembungkus pangsit (china); pembungkus
sandwich; pengganti cokelat; pengganti es krim; pengganti kopi berbahan dasar chicory; penne (pasta); penyedap kopi;
penyedap makanan, selain minyak esensial; penyedap rasa; penyedap rasa dan aroma untuk makanan selain untuk minyak
esensial; perasa almond, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa almond, selain minyak esensial, untuk
makanan atau minuman; perasa almond, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa buah untuk makanan atau minuman,
kecuali esens; perasa buah, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa buah, selain minyak esensial, untuk
minuman; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa kopi; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk
bahan makanan; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa lemon, selain minyak esensial,
untuk minuman; perasa makanan untuk digunakan dalam membuat es krim; perasa pandan untuk keperluan kuliner; perasa
sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; perasa teh untuk makanan atau minuman; perasa untuk
minuman, selain minyak esensial; perasa vanila untuk bahan makanan; perasa vanila untuk keperluan kuliner; perasa vanila
untuk makanan atau minuman; perasa vanila untuk minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk keju; perasa, selain
minyak esensial, untuk kue; perasa, selain minyak esensial, untuk mentega; perasa, selain minyak esensial, untuk minuman;
perasa, selain minyak esensial, untuk sup; perekat yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; permen; permen [gula-gula];
permen batangan; permen bebas gula; permen berbasis pati; permen bergetah; permen buah jelly; permen buah yang lembut;
permen butterscotch; permen cokelat yang mengandung pralin ; permen cokelat yang memiliki rasa pralin; permen coklat;
permen ginseng; permen ginseng merah; permen gula rebus; permen gula tanpa obat; permen jagung; permen kacang lokus;
permen kapas; permen karet; permen karet [gula-gula]; permen karet bebas gula [gula-gula]; permen karet kunyah; permen
karet kunyah bukan untuk keperluan medis; permen karet kunyah untuk menyegarkan nafas; permen karet tanpa obat;
permen mint untuk menyegarkan nafas; permen nougat; permen peppermint; permen permen; permen rasa buah-buahan;
permen rasa kopi.; permen rasa mint; permen rebus; permen susu; permen tongkat; permen yang dibuat dengan karamel;
permen yang diperkaya kalsium; permen yang terbuat dari cokelat; permen yogurt beku; persiapan aromatik untuk makanan,
bukan dari minyak esensial; persiapan kue yang mengandung larva serangga; persiapan kue yang mengandung serangga;
persiapan sereal; pesto [saus]; peterseli, kering; petir; petis; petits fours [kue]; pia kacang; piadina [roti datar]; picarones
[donat]; piccalilli (acar); pie Eskimo; pie kemiri; pilus; pinggiran pizza; pizza; pizza segar; pod cappuccino, diisi; polenta
(hidangan Italia); polong kopi barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; polong teh, diisi; popcorn berlapis
karamel; popcorn berlapis permen; popcorn dan makanan ringan berbahan dasar jagung; popcorn mengkilap; popcorn olahan;
poppadums (hidangan India); potongan gula kristal [gula-gula]; potongan kecil nanas; potongan-potongan kecil pisang; pralin
terbuat dari cokelat; pralin terbuat dari cokelat cokelat dengan rasa mint di tengahnya; praline (permen); prem chutney (saus);
pretzel [roti berbentuk simpul]; pretzel berlapis cokelat; pretzel berlapis yogurt [gula-gula]; produk cokelat; produk makanan
yang mengandung terutama tepung; produk makanan yang terdiri dari sereal; produk nasi untuk makanan; produk sereal
bebas gluten; produk-produk berbahan dasar cokelat; produk-produk kopi; produk-produk roti untuk makanan; propolis [lem
lebah] untuk makanan manusia; propolis*; puding; puding beku; puding beras; puding kembang tahu; puding penutup; puding
pisang; puding roti; puding tahu; puding yang dipanggang; puff krim; puff pastry (roti); pulau terapung; puree pisang [pemanis
alami]; quesadillas [roti isi]; quiches (roti); quinoa yang diproses; quinoa, diolah; ragi; ragi pembuat bir untuk dipanggang; ragi
untuk keperluan kuliner; ragi*; ragi, baking powder; rakik; ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; ramuan taman diawetkan
untuk digunakan sebagai bumbu; remah; remah roti; rempah-rempah; rempah-rempah bubuk; rempah-rempah kari; rempahrempah kue; rempah-rempah yang mengandung kelor; rengginang; rengginang dari tulang ikan; rhubarb crumble (hidangan);
rhubarb pies (roti pai); rhubarb tart; rigatoni; risol; risoles pisang; risotto; rocoto paste [bumbu]; rosemary, yang dikeringkan;
roti [roti tidak beragi]; roti bagel; roti bakar; roti bawang; roti bebas gluten; roti berlapis; roti berlapis keju dan daging asap; roti
berlapis keju dan telur; roti bir; roti buah; roti bun; roti bun carbomado; roti bun krim; roti bun kukus dengan isian; roti bun
kukus yang diisi dengan daging cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti gandum;
roti gandum hitam; roti goreng; roti gulung; roti gulung bebas gluten; roti jahe; roti kacang; roti kering croutons; roti kismis; roti
kukus; roti multigrain; roti naan; roti nasi; roti oriental; roti panggang; roti panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan
boba dicelupkan kuah srikaya; roti pita; roti rendah garam; roti scones; roti segar; roti singkong [roti keju]; roti soda; roti tidak
beragi; roti yang dibuat dari kacang kedelai; roti*; royal jelly *; royal jelly untuk makanan manusia, bukan untuk keperluan
medis; rugelach [kue kering]; rum pasta; rumput laut [bumbu]; rumput laut untuk digunakan sebagai bumbu; rusks; sage,
kering; sagu; salad makaroni; salad nasi; salad pasta; salsa; sambal; sambal kacang; sambal pedas; sambel; sambel ebi;
sambel ikan teri; sambel pecel; sambelingkung; sandwich burger daging sapi; sandwich es krim; sandwich hot dog; sandwich
ikan; sansho powder [bumbu lada Jepang]; saos; saos sari tape untuk masakan; saos tomat; saus; saus [bumbu]; saus [yang
dapat dimakan] [bumbu]; saus aioli; saus apel [bumbu]; saus asam manis; saus barbekyu; saus barbekyu maple; saus
berbasis bawang putih; saus berbasis tomat; saus brengsek; saus bumbu; saus cabai; saus cabai pedas; saus chimichurri;
saus cokelat; saus coklat; saus cranberry [bumbu]; saus daging; saus dibumbui dengan kacang; saus gurih; saus gurih
digunakan sebagai bumbu; saus horseradish; saus ikan; saus jamur; saus kalengan; saus karamel; saus kari; saus kari
organik; saus lada; saus madu mustard; saus maple; saus maple (salad); saus marinara; saus mustard; saus mustard madu;
saus pasta; saus pedas berbumbu; saus rocoto [sambal]; saus salad; saus sate; saus sayap ayam; saus spaghetti; saus
steak; saus tartar; saus teriyaki; saus terkonsentrasi; saus tiram [sambal]; saus tomat; saus untuk ayam; saus untuk daging;
saus untuk es krim; saus untuk ikan; saus untuk nasi; saus wasabi; saus yang mengandung kacang; sawi putih [pengganti
kopi]; sayatan madu untuk ham; sedap [bumbu]; sediaan Makanan dari Padi-padian; sediaan aromatik untuk membuat infus
tanpa obat; sediaan aromatik untuk permen; sediaan berbahan dasar kakao; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan krim
kocok yang kental; sediaan lobak [bumbu]; sediaan makanan ringan terbuat dari sereal; sediaan makanan yang berbahan
dasar biji-bijian; sediaan malt barley untuk digunakan dalam membuat minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman
kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan berbahan dasar makanan karbohidrat; sediaansediaan berbahan dasar sereal; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman
cokelat ; selai cokelat untuk digunakan pada roti; semolina; senbei [kerupuk nasi]; serbat [es]; serbat [gula-gula]; sereal bar;
sereal bar protein tinggi; sereal berbentuk butiran; sereal bubuk; sereal dan biji-bijian olahan; sereal disiapkan untuk konsumsi
manusia; sereal gandum; sereal jagung; sereal siap saji; sereal untuk sarapan; sereal, diproses; serpihan Oat; sherbet
fountains (permen); sherry trifle; shortbread biskuit; shortbread tart shells (kue); shortcrust pastry (kue); sirup (pati) untuk
keperluan kuliner; sirup (sejenis maple sirup); sirup (sirup kental); sirup (treacle); sirup agave [pemanis alami]; sirup beras
merah [pemanis alami]; sirup cokelat; sirup jagung untuk keperluan kuliner; sirup kurma [pemanis alami]; sirup maple; sirup

Halaman 293 dari 1262

maple [pemanis alami]; sirup maple bebas gula; sirup maple dehidrasi dalam bentuk butiran; sirup maple organik; sirup molase
untuk keperluan kuliner; sirup panekuk; sirup pati bubuk untuk makanan dan minuman; sirup pati untuk makanan dan
minuman; sirup topping maple; sirup untuk topping; sistik ubi ungu; slondok; snack bar berbasis granola; snack bar berbasis
muesli; sofa; sohun; songpyeon [kue beras berbentuk setengah bulan dengan isian manis atau semi-manis]; sopapillas [kue
kering goreng]; sorbet (es); sorbet [es]; sorgum, diolah; sosis yang dibungkus adonan; souffle berbasis custard; souffle coklat;
sourdough (roti); spageti; spageti dengan bakso; spaghetti bolognese; spaghetti kalengan dalam saus tomat; spearmint untuk
air infused; spiced cookies (kue kering); sponge fingers [biskuit]; stevia [pemanis alami]; stick cumi (kerupuk); stick kerang
(kerupuk); stick liquorice [gula-gula]; stik balado; stik dari tulang ikan; stik roti; sujebi [hidangan yang dimasak terdiri dari
serpihan adonan dengan kaldu]; surabi bandung; sushi futomaki; sushi hosomaki; sushi maki; sushi nigiri; sushi norimaki;
sushi temaki; sushi uramaki; sweetmeats [permen]; tabbouleh (Salad); tablet hisap tanpa obat [gula-gula]; tablet madu herbal
[permen]; taburan cokelat untuk menghias kue; taburan gula (sprinkes); taburan gula (sprinkes) untuk menghias kue; taburan
maple butiran; taburan praline untuk digunakan pada es krim; taburan untuk menghias kue; taco (Hidangan khas Mexico);
tagliatelle (Pasta Itali); taiyaki [kue berbentuk ikan Jepang dengan berbagai isian]; takoyaki; tamale (Makanan khas Amerika
Tengah); tambalan berbasis cokelat untuk kue dan pai; tambalan berbasis custard untuk kue dan pai; tapioca pearls (isian
untuk minuman boba); tapioka; tapioka dan sagu; tapioka untuk makanan; tart aprikot; tart pear; tarte tatin (Hidangan
berbahan dasar apel); tarwi (tanaman), diolah; teff (rumput), diolah; teh; teh (bukan untuk keperluan medis); teh abu-abu earl;
teh acanthopanax; teh atau kakao; teh barley; teh barley yang dipanggang; teh bebas kafein; teh beraroma; teh buah; teh
bubuk; teh bunga jeruk nipis; teh celup; teh chai; teh coca; teh dengan aroma bibit gandum; teh dingin; teh ekor kuda, selain
untuk penggunaan obat; teh fieldmint; teh ginseng merah; teh goji berry; teh herbal yang menggunakan kantong teh yang
mengandung kelor; teh herbal, selain untuk penggunaan obat; teh hijau; teh hijau bubuk; teh hijau nanah mint; teh hitam; teh
instan; teh jahe; teh jeruk nipis; teh kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh kunyit; teh lengkeng; teh melati; teh
melon; teh oolong [teh Cina]; teh pelangsing; teh peppermint; teh putih; teh rooibos; teh rosella; teh rosemary; teh rumput
hijau; teh sage; teh sitrun; teh spearmint; teh susu; teh susu berbahan dasar teh; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh
susu, teh yang mendominasi; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma,
biji kopi, makanan ringan mie; teh yang terbuat dari rumput laut; telur cokelat; tempel jahe untuk digunakan sebagai bumbu;
tempura yang diletakkan di atas nasi yang disajikan dalam mangkuk; temuan; tepung; tepung Hunkwe; tepung adlay; tepung
arrowroot; tepung atau bubuk untuk gula-gula; tepung bebas gluten; tepung beras; tepung berbasis larva serangga; tepung
berbasis serangga; tepung bumbu; tepung cannihua; tepung coca; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal; tepung dan
sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung dan sediaan yang terbuat
dari sereal; tepung gandum; tepung gandum yang dipanggang; tepung hasil dari produksi penggilingan; tepung jagung; tepung
jagung untuk keperluan kuliner; tepung kacang; tepung kacang hijau; tepung kacang kacangan; tepung kedelai; tepung kelapa
untuk konsumsi manusia; tepung kentang; tepung kentang *; tepung kentang untuk keperluan kuliner; tepung kentang untuk
makanan; tepung kiwicha; tepung kuat (dari gandum keras); tepung kue; tepung maca; tepung oca; tepung quinoa; tepung roti;
tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih; tepung sagu; tepung serbaguna; tepung sereal; tepung soba; tepung
tanpa rasa; tepung tapioka; tepung tapioka*; tepung tarwi; tepung tempura; tepung terigu; tepung untuk makanan dan
minuman; tepung yang bisa dimakan; tepung yang mengembang sendiri; tepung*; terasi; tetes buah [gula-gula]; thyme,
dikeringkan; timus beku; tiramisu; toffee (gula-gula); toffees (gula-gula); tongkat jeli buah; tongkat kayu manis; topokki
[hidangan yang dimasak terutama terdiri dari kue beras tumis dengan pasta cabai yang difermentasi]; topping cokelat; topping
cokelat yang dapat dimakan; topping coklat; topping makanan penutup, kecuali topping kocok dengan bahan dasar susu dan
topping kacang; topping marshmallow; tortellini; tortilla; tortilla untuk campuran fajitas; tostadas (makanan khas Mexico); trifle
(Hidangan penutup/dessert); tteokguk [hidangan dari irisan kue beras oval dengan kaldu khas Korea]; tukang sepatu buah;
tukang sepatu ceri; turbinado sugar (Gula coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase dari permurnian
gula); untir-untir dari tulang ikan; vanili; vanilla bubuk (Bumbu); vanilla pods (bumbu); vanillin [pengganti vanila]; vareniki
[Pangsit dari eropa Timur]; wafel; wafel diisi; wafer; wafer es krim; wafer gulung [cookies]; waffel; wasabi siap saji; yaksik
[hidangan Korea yang utamanya terdiri dari nasi manis dengan tambahan kacang dan jujub]; yoghurt beku (es permen); yogurt
beku [es gula]; yohkan [batangan pasta jeli manis]; yuca (crackers); yule log (kue tradisional); za'atar (bumbu); zat pengikat
berbasis pati untuk es krim; zephyr [gula-gula]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032742
: 10/05/2021 15:48:02
:
: Exxon Mobil Corporation

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, USA
: Yurio Astari S.E.,
: Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: EXXON
: EXXON = bagian dari nama pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain
untuk keperluan binatu; kosmetik; losion rambut; minyak esensial; sabun-sabun; wangi-wangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032743
: 10/05/2021 15:49:11
:
: WILLY YEN

540 Etiket

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL KWENI NO 35C RT004 RW010 GROGOL SELATAN, KEBAYORAN LAMA,
JAKARTA SELATAN, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GIBERPAT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Kultur probiotik, preparat dan zat;
Pembasmi jamur; Sediaan untuk menghancurkan fungisida, virus, bakteri; Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk
menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; Zat tambahan yang dapat meningkatkan kemampuan deterjen
cucian antibakteri dan antiseptik; bahan-bahan insektisida untuk pemberantasan serangga yang merugikan; bakterisida;
biopestisida pertanian; ekstrak tembakau [insektisida]; fungisida; fungisida biologis; fungisida untuk keperluan hortikultura;
fungisida untuk keperluan pertanian; fungisida, herbisida; herbisida; herbisida air; herbisida biologis; herbisida untuk keperluan
pertanian; insektisida; insektisida untuk keperluan pertanian; pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk keperluan
hortikultura; pestisida untuk keperluan industri; rodentisida; sediaan insektisida; sediaan zat vitamin; suplemen makanan
terutama terdiri dari zat besi; zat farmasi; zat gizi untuk kultur mikroorganisme; zat gizi untuk mikroorganisme===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021032744
: 10/05/2021 15:49:36
:
: PT. GLOBAL MEDIKAL INDONESIA

540 Etiket

: Kawasan Industri Cikao PT. Samudra Buana Texindo, Blok H No. 1 Gedung C, Kel.
Cisalada, Kec. Jatiluhur, Kab. Purwakarta, Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Jawa
Barat
: Juliane Sari Manurung S.H.
: Fusion Law Rasuna Office Park Unit JR-05 RAsuna Epicentrum Jalan H.R Rasuna
Said Kuningan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NEERCS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 10
: ===Masker bedah ber-filter tinggi; Masker bedah sekali pakai; Masker bedah yang dapat dipakai ulang; Masker medis; Masker
wajah untuk penggunaan medis; Peralatan dan instrumen medis; filter untuk masker pernapasan untuk penggunaan medis;
masker bedah; masker pelindung wajah untuk penggunaan medis; masker pelindung wajah untuk perlindungan terhadap
infeksi virus; masker pernapasan pelindung untuk aplikasi bedah; masker pernapasan pelindung untuk pernapasan buatan;
masker pernapasan pelindung untuk tujuan medis; masker pernapasan untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk isolasi debu
untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk isolasi jamur; masker sanitasi untuk isolasi kuman; masker sanitasi untuk
melindungi terhadap infeksi virus; masker sanitasi untuk tujuan isolasi virus; masker sanitasi untuk tujuan medis; masker
sanitasi untuk tujuan serbuk sari isolasi; masker untuk digunakan oleh tenaga medis; masker wajah untuk penggunaan bedah;
masker wajah untuk tujuan sanitasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021032745
: 10/05/2021 15:51:32
:
: PT. ELEGANZA TILE INDONESIA

540 Etiket

: JL. DAAN MOGOT NO. 35 AB TANJUNG DUREN UTARA, GROGOL
PETAMBURAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Moelyono Karmayana S.H.,
: Modeka/PT Persada Modeka Centurindo Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
Loka BSD City Serpong Kota Tangerang Selatan Banten

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CASANZA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 19
: ===BAHAN PELAPIS (BAHAN BANGUNAN); Bahan bangunan (non-logam), khususnya papan skirting dan profil dari plastik,
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papan skirting dari kayu, potongan kayu yang biasanya dibentuk bundar untuk melembutkan tepian kayu, rel akhir, tangga
penopang, rel transisi, panel fasad dan elemen fasad, profil fasad, pelapis plastik; Bahan bangunan plastik; Batako; Batu bata
ringan; Genteng; Granit; Jendela PVC; Lantai Kayu Buatan; Lantai kedap air; Lantai yang dilapisi veneer; Lantai yang dilapisi
vinil; Panel dinding plastik; Panel kayu; Panil bangunan bukan dari logam; Papan atau panel; Pintu PVC; Pintu kaca; Plafonplafon yang sudah berbentuk digunakan untuk atap yang terbuat dari plastik; Ubin langit-langit, bukan dari logam; Ubin lantai;
Ubin, bukan dari logam; aspal jalan; atap gelombang plastik; atap, bukan dari logam; bahan bangunan beton; bahan bangunan
dari batu alam; bahan bangunan dari kaca; bahan bangunan dari kayu; bahan bangunan sintetis; bahan pelapis jalan; batu
alam; batu bata keramik untuk digunakan dalam tungku tahan api; batu bata untuk dinding; batu bata untuk jalan; batu bata
untuk lantai; batu paving; eternit; eternit gipsum; genteng gipsum; genteng keramik; genteng keramik mengkilap; granit;
gypsum [bahan bangunan]; jendela vinil; jendela, bukan dari logam; kayu lapis; keramik untuk digunakan dalam tungku tahan
api; kerikil; kisi-kisi, bukan dari logam; kusen PVC; kusen pintu kayu; lantai atau pelapis dinding dari bahan sintetis; lantai
kayu; lantai keramik; lantai papan vinil; lantai parket; lantai parket dari kayu; lantai ubin kayu; lantai ubin vinil; lantai, bukan dari
logam; lantai, lantai dan ubin lantai, bukan dari logam; marmer; marmer [bahan bangunan]; mural ubin, bukan dari logam;
pagar, bukan dari logam; panel bangunan, bukan dari logam; panel drywall [bahan bangunan]; panel kaca untuk bangunan;
panel lantai, bukan dari logam; papan dinding gipsum; papan kayu; papan kayu lapis; papan lantai, bukan dari logam; papan
vinil pembentuk lantai; penghiasan dan lantai kayu; penghiasan kayu; pintu kayu; pintu vinil; pintu, bukan dari logam *; pipa
drain keramik; profil kayu; semen putih; ubin batu alam; ubin dekoratif, bukan dari logam, untuk ekstensi perapian; ubin dinding
dari batu alam; ubin dinding dari kaca; ubin dinding dari plastik; ubin dinding gypsum; ubin dinding keramik; ubin dinding
keramik mengkilap; ubin dinding mosaik; ubin dinding tanah liat; ubin dinding tembikar; ubin dinding, bukan dari logam; ubin
dinding, bukan dari logam, untuk bangunan; ubin gypsum; ubin kaca untuk bangunan; ubin keramik mengkilap; ubin keramik
untuk dinding, lantai, dan langit-langit; ubin keramik untuk lantai dan lapisan; ubin keramik untuk lantai dan menghadap; ubin
keramik untuk lantai dan penutup ubin; ubin langit-langit dari stone wool; ubin langit-langit gipsum; ubin langit-langit keramik;
ubin langit-langit plastik; ubin lantai dari batu alam; ubin lantai dari kaca; ubin lantai dari plastik; ubin lantai gipsum; ubin lantai
keramik; ubin lantai keramik mengkilap; ubin lantai mosaik; ubin lantai tanah liat; ubin lantai tembikar; ubin lantai yang terbuat
dari campuran batu dan plastik; ubin paving; ubin seni mosaik yang terbuat dari marmer; ubin tembikar; ubin untuk jalanan;
ubin, bukan dari logam, untuk bangunan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032746
: 10/05/2021 15:51:37
:
: PT. Duta Media Citra

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: ITC Mangga Dua Lantai 1 Block E2 No 57 - Jln. Mangga Dua Raya, Kel. Ancol, Kec.
Pademangan. Jakarta Utara , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14430
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DMC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Kuning
: 7, 8, 9
: ===Air-powered tools; Aksesoris atau bagian-bagian dari mesin pengangkat, yaitu vertical

740

lifting (pengangkut vertical), horizontal lifting (pengangkut horizontal), screw clamp (penjepit sekrup), dan eagle hacker;
Aksesoris untuk mesin pemasangan dan press laminasi, yaitu alat paku tempel panas, perforator, penutup lapisan busa,
papan pengangkut/pembawa, pelat press, dan pemotong kertas, alat untuk membentuk kayu pada kanvas, dan tang untuk
meregangkan kanvas; Alat Semprot Elektrik; Alat berupa bantalan angin untuk memindahkan barang muatan; Alat dan mesin
penjilid buku untuk keperluan industri; Alat memberi pupuk pada tanaman; Alat pelapisan aspal panas; Alat pelicin pakaian;
Alat pemadat tanah; Alat pembawa (pengangkut) dengan sistem modul robotik untuk paletisasi; Alat pembuat alur; Alat
pemotong batu; Alat pemotong cermet selain dioperasikan dengan tangan; Alat pemotong dan cetakan pemotong untuk
pengerjaan logam, selain dioperasikan dengan tangan; Alat pemotong karbida disemen selain dioperasikan dengan tangan;
Alat pemotong logam berujung berlian selain dioperasikan dengan tangan; Alat pemotong logam tahan aus selain
dioperasikan dengan tangan; Alat pemotongan busur listrik; Alat pengabut (mesin); Alat pengambil barang jarak jauh dengan
jepitan; Alat pengelas busur listrik; Alat pengembus (mesin); Alat penggali; Alat penggali (mesin); Alat penghalus aspal; Alat
penghancur untuk penggunaan rumah tangga, listrik; Alat penghembus bagian dari mesin; Alat penghisap debu berbentuk
tongkat; Alat penghisap debu secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga dan perlengkapan
tidur; Alat pengisi angin nitrogen ban mobil dan motor; Alat pengisi udara; Alat pengocok, menggunakan listrik; Alat pengolah
makanan secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Alat pengoperasian elevator; Alat penjepit untuk backhoe; Alat
penyemprot pewangi dan pemberantas hama pada pembersih penyedot; Alat periferal traktor untuk panen; Alat periferal
traktor untuk penanaman; Alat periferal traktor untuk perawatan; Alat untuk bongkar pasang ban mobil dan motor; Alat untuk
buka-tutup tirai,, dijalankan secara elektrik; Alat untuk memotong lensa kacamata; Alat untuk mengoperasikan rantai derek;
Alat yang mengeluarkan cairan; Alat-alat listrik yang menggunakan tenaga udara; Alternator; Alternator welding; Anakan listrik;
Aparat pembuat air soda; Apron (bagian mesin); Assembly ( Pengatur hasil pembakaran mesin); Ats / otomatis genset; Badan
mesin; Bagian-bagian dari pompa pasir, yaitu as, bushing, shaft, pully, plat pengaman, kerangka (body), elbow, penekan sil;
Bagian-bagian rem selain untuk kendaraan; Bajak pemotong rumput; Bak untuk mesin dan motor; Baler jerami; Baling-baling
mesin penyuplai udara untuk kolam ikan / udang; Baling-baling mesin penyuplai udara untuk kolam ikan alami; Ban-ban mesin
(bagian mesin); Bantalan anti gesekan untuk mesin; Bantalan untuk poros transmisi; Battery sprayer; Baut roll timing; Besi bor
(bagian mesin); Blender las; mesin las; blender potong; mesin bor listrik; mesin amplas listrik; mesin serut listrik; mesin gergaji
listrik; mesin gurinda listrik; mesin router listrik; mesin potong logam listrik; mesin
potong keramik listrik; mesin perkakas; kompresor; mesin jahit; motor-motor listrik; mesin pompa air listrik; tali kipas untuk
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mesin; mesin irigasi; mesin pertanian; mesin penyemprot cat; mesin pemangkas rumput; mesin penyemprot hama; mesin
bubut; motor (armature) bagian dari mesin perkakas; stator (field) bagian dari mesin perkakas; gigi mesin perkakas; pisau
serut mesin; pisau router mesin; mata bor kayu mesin; mata bor mesin; mata bobok kayu (pahat kayu) mesin; gergaji mesin;
gerenda pengasah mesin; gerenda pemotong mesin; gerenda pemoles mesin; pisau pemotong keramik (diamond wheel)
mesin; sikat arang mesin; kepala bor (drill chuck) mesin; sikat kawat mangkok mesin; mesin tatah kayu; Blok Silinder Mesin
Untuk Otomotif; Blok bantalan penyangga untuk mesin; Blower berputar elektrik; Boiler untuk penggerak mula (prime movers)
dan mesin non-listrik; Bor batu [mesin]; Bor genggam, listrik; Bor tangan listrik; Cakram penutup untuk penggiling yang
dioperasikan dengan listrik; Cams menjadi bagian dari mesin; Camshaft untuk mesin kendaraan; Cdi; Cetakan dan cetakan
pemotong untuk pembentuk logam (bagian-bagian mesin); Cetakan menjadi bagian dari mesin untuk memproses paduan
aluminium; Cetakan sepatu untuk mesin untuk membuat alas kaki; Cincin bola untuk bantalan; Cincin peluru untuk bantalan
(ballring for bearing); Coil CDI; Compactor truck; Con Rod Assy; Cop busi; Delivery Valve (Pegatur tekanan sisa bahan
bakar); Derek; Derek (alat pengangkat); Dieset generator set / Diesel Genset; Dinamo Pemarut Kelapa; Dinamo genset;
Dinamo stater ; Dispenser pelumas yang dioperasikan dengan daya untuk mesin; Dongkrak troli kendaraan [Mesin]; Dudukan
mesin, selain untuk kendaraan darat; Dumbwaiter; Electric core drill; Electric hoist [Tackle / derek listrik]; Elemen mesin (bukan
untuk kendaraan darat); Escavator Amphibi; Eskalator Pneumatik; External vibrator; Filter (suku cadang mesin atau motor);
Filter kantong debu vaccum; Filter udara untuk mesin ; Fitting bagian dari mesin; Fuel Injektor (pengatur supply bahan bakar);
Gas mesin; Gear Counter Shaft; Gear Kick Starter; Gear Kro As; Gear Main Shaft; Gear Oli Pomp; Gear Output; Gear Pinion;
Gearboxes (set gigi) selain untuk kendaraan darat; Generator arus bolak balik; Generator tenaga uap/alat pembangkit uap;
Generator ; Gerinda genggam, listrik; Gilingan kopi (selain dioperasikan dengan tangan); Gilingan kopi elektrik; Gilingan lada,
selain yang dijalankan tangan; Handy Electric Vibrator; Haulers baris; Head Rotor ( pegatur hasil pembakaran mesin); Hidrolik
pada dump truk; Hidrolik selfloader; Hidrolik untuk menarik balok yang dapat diperpanjang; Hydraulic auger; Hydraulic circle
cutter; Hydraulic clam sheel; Hydraulic share; Hydraulic split rock; Hydraulic under cutter; Hydraulic vibro ripper; Instalasi pusat
pembersih penghisap; Jangkar otomatis untuk keperluan kelautan; Jembatan penumpang menuju pesawat; Juicer pers dingin,
listrik; Juicer, listrik, untuk keperluan rumah tangga; Kabel kopling untuk mesin selain untuk kendaraan darat; Kabel
pengendali untuk mesin atau motor; Kabel rem bagian mesin selain untuk kendaraan darat; Kaki Mesin Jahit; Kampas kopling
untuk mesin selain untuk kendaraan darat; Kantong-kantong untuk alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik);
Kap [bagian dari mesin]; Katup, katup geser, keran atau klak katup [bagian-bagian mesin]; Kepala bor (bagian mesin); Keran
kuras bagian dari mesin; Keranjang penekan; Ketel air (bagian mesin); Kincir air; Kipas untuk motor dan mesin; Kiprok; Kit
karburator; Kit perbaikan bodi mobil; Klep (mesin); Klep kendaraan; Komponen segel mekanis; Komponen segel mekanis
(bagian dari mesin); Kuas udara untuk mengaplikasikan warna; Kunci pas pembuka baut; Landas poros (bagian-bagian
mesin); Lembaran tipis berteknologi nano untuk menghemat bahan bakar kendaraan dan mengurangi emisi (gas buang)
kendaraan dengan aplikasi ditempelkan pada tangki bahan bakar; Lengan robotik untuk cetakan injeksi; Lengan robotik untuk
mesin pengeluaran; Lengan robotik untuk palletizing; Lengan robotik untuk pemotongan; Lengan robotik untuk pemuatan;
Lengan robotik untuk penanganan bahan-bahan; Lengan robotik untuk pengecatan otomatis; Lengan robotik untuk
pengemasan; Lengan silinder ; Lift dengan logika fuzzy; Lift pneumatik; Lift rantai menjadi bagian dari mesin; Lift sepeda
motor; Lift untuk parkir; Lift, selain ski-lift; MESIN BAJAK SAWAH; MESIN DODOS SAWIT; MESIN PEMUTAR AIR PADA
SPEED BOAT; MESIN PENGGEMBUR TANAH; MESIN TILLER; Martil listrik; Mata bor amplas bagian dari mesin; Mata bor
batu; Mata gergaji bundar bagian dari mesin; Mata jet Bagian dari Pompa Air; Meja pengangkat; Mekanisme kemudi untuk
mesin atau motor; Mekanisme kontrol hidrolik untuk mesin, engine dan motor; Mekanisme robotik [mesin] untuk pemuatan;
Mekanisme robotik [mesin] untuk pengangkatan; Mekanisme robotik untuk pembentukan logam; Mekanisme robotik untuk
pengangkatan; Mesin pemeras; Mesin Circle; Mesin Circular Gergaji; Mesin Cuci; Mesin Pantek Paku; Mesin Pengolahan
Limbah; Mesin Perkakas semen karbida; Mesin Rotator untuk industri; Mesin bajak pembentuk parit; Mesin balancing roda
kendaraan; Mesin besar yang menggunakan satu atau lebih piston yang bergerak maju mundur (reciprocating engines) untuk
pembangkit listrik dan kompresi gas yang digunakan untuk aplikasi industri dan untuk bagian pengganti untuknya, dan bukan
untuk kendaraan darurat; Mesin bongkar pasang ban; Mesin bor untuk buka baut dan melubangi tembok,besi,kayu; Mesin
bubut pipa; Mesin cetak 3D untuk perangkat dan instrumen medis; Mesin cetak embossing; Mesin cetak inkjet UV-LED; Mesin
cetak inkjet untuk keperluan industri; Mesin cetak lembaran panas; Mesin cuci untuk peralatan bedah, medis dan laboratorium;
Mesin cuci yang dioperasikan dengan koin; Mesin cukur untuk binatang; Mesin cup sealer; Mesin cut off potong besi; Mesin
dan alat pengerjaan logam untuk gesekan pengelasan logam; Mesin dan alat pengerjaan logam, yaitu, dampak kunci pas,
ratchet kunci pas listrik, kunci pas power-driven, obeng listrik, bor listrik, besi bor (bagian mesin), reamers [bagian mesin],
penggilingan alat [bagian mesin], palu [bagian mesin], scaler [bagian dari mesin], gergaji ukir [mesin], sander listrik, alat
pemotong selain yang dioperasikan dengan tangan; Mesin dan alat untuk pemolesan (elektrik); Mesin dan motor, selain untuk
kendaraan darat; Mesin dan peralatan mesin untuk perawatan bahan dan manufaktur; Mesin dan peralatan mesin, yaitu rol
pabrik, rol pabrik silinder, mesin pengecoran kontinu pada logam, mesin untuk memotong dan membelah, mesin untuk
membentuk, las karbit, penggilingan, pengelasan listrik, pemotong, logam untuk menggambar, lembaran dan pelat logam,
konverter baja; Mesin dan peralatan pengemasan industri; mesin tali pengikat; mesin pembungkus; mesin pengangkat peti;
mesin penyegel peti; sistem penyimpanan dan pengambilan otomatis; sistem pengemasan koli; perkakas tangan pengikat
bertenaga baterai; perkakas tangan pengikat pneumatic; perkakas pengikat-penggerak; inflator; Mesin dan peralatan
pengemasan untuk industri makanan, minuman, farmasi, nutraceutical, perawatan pribadi, rumah tangga, dan kimia, yaitu
pengurai, penutup, retorquer, pengencang, penyumpal, pemasang tutup, penyortir pompa, menempatkan pompa, orienteers,
inserters, dropper scoop feeder, menempatkan scoop feeder, sistem pengawasan, sistem penolakan, penyortir tutup (cap),
penyortir tutup (lid), elevator hopper, penggabung jalur, pemisah jalur, penegak botol, dan sistem lajur pemindahan; Mesin dan
peralatan untuk mencuci karpet (listrik); Mesin derek; Mesin digital untuk sablon; Mesin finishing; Mesin finishing kayu lapis;
Mesin gergaji pemotong pipa; Mesin giling kapasitas kecil; Mesin glazur; Mesin hammer drill bor bobok beton; Mesin hekter;
Mesin hidrolik untuk memadatkan sampah; Mesin industri untuk pemrosesan farmasi; Mesin jet molding untuk pengolahan
plastik; Mesin ketam; Mesin kincir air untuk tambak udang; Mesin laminasi; Mesin las laser; Mesin las robotik; Mesin laser;
Mesin lem binding; Mesin lem buku; Mesin lem kertas; Mesin mitter saw gegaji aluminium; Mesin obras; Mesin otomatis; Mesin
pakan ternak menghancurkan; Mesin pelengkung; Mesin pelengkung untuk pengerjaan logam; Mesin pelicin; Mesin pelipat;
Mesin pelubang kancing; Mesin pemanen kombinasi; Mesin pemanen tebu; Mesin pemarut buah-buahan dan sayur-sayuran;
Mesin pemasangan dan press laminasi; Mesin pembagi aspal cair (distributor aspal); Mesin pembangkit Listrik (Generator);
Mesin pembersih karpet, elektrik; Mesin pembetukan/penggilingan.pemotongan mie dan pasta; Mesin pembuat adonan kue;
Mesin pembuat bakso; Mesin pembuat cairan untuk mengeluarkan jumlah yang sudah ditakar sebelumnya; Mesin pembuat es
krim; Mesin pembuat gula; Mesin pembuat id card; Mesin pembuat klise; Mesin pembuat minuman soda; Mesin pembuat pil;
Mesin pembuat roti/kue/biskuit ( secara elektrik ); Mesin pembubuk obatan; Mesin pembungkus (pengepak); Mesin pemecah
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batu; Mesin pemecah kulit gabah; Mesin pemotong kartu nama; Mesin pemotong pipa; Mesin pemukul; Mesin pemukul panel;
Mesin penanaman benih jagung; Mesin pencampur aspal; Mesin pencampur beton (mesin); Mesin pencelupan warna (tekstil);
Mesin pencetak kue kering/kue basah (secara elektrik); Mesin pencuci baju elektrik; Mesin pencuci piring otomatis; Mesin
penempa (mesin untuk keperluan industri); Mesin pengangkat mobil dua kaki; Mesin pengangkat mobil empat kaki; Mesin
pengangkat mobil model gunting; Mesin pengangkat sampah penyapu jalan; Mesin pengasah pisau; Mesin pengatur pakaian
yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; Mesin pengelasan oksiasetlin; Mesin pengembang pipa; Mesin pengepang
(tekstil); Mesin pengeringan kue/roti/biskuit (secara elektrik); Mesin pengerjaan kulit; Mesin penggiling; Mesin penggiling dan
mesin bubut turret, yaitu, alat pemotong dan deburring bertenaga yang digunakan untuk memindahkan/melepaskan gerinda
dari lubang bor silang; Mesin penggulung untuk keperluan industri; Mesin penggulung untuk keperluan pertanian; Mesin
penghancur kompos atau sampah; Mesin penghembus; Mesin penghembus untuk mengempa, menyedot dan mengangkut
biji-bijian; Mesin penghembus untuk mengempa, menyedot dan mengangkut gas; Mesin penghisap dan penyapu jalan; Mesin
penghisap udara; Mesin pengirisan cetakan; Mesin pengisi aseptik untuk minuman; Mesin pengisi minuman; Mesin
pengolahan limbah cair medis; Mesin pengukir; Mesin pengulir pipa; Mesin pengulir pipa dengan cara diputar; Mesin
pengupas; Mesin pengupas kulit kacang; Mesin penjepit; Mesin penutup botol; Mesin penyabut daun; Mesin penyapu dengan
menggunakan penghisap berdaya listrik; Mesin penyedot debu untuk tempat tidur, elektrik; Mesin penyemprot aspal; Mesin
penyepuh dengan listrik; Mesin penyisir serat tekstil; Mesin penyumbat botol; Mesin penyuplai udara untuk kolam ikan alami;
Mesin perajang bawang (secara elektrik); Mesin peramu minuman, elektromekanik; Mesin percetakan pisau serut yang
menggunakan listrik; Mesin perekat; Mesin planer serut,pasrah; Mesin poles mobil motor; Mesin poly; Mesin pompa
pembuang air; Mesin pompa, dan rakitan pompa/mesin; Mesin pon; Mesin porporasi kertas; Mesin potong dan finishing; Mesin
press; Mesin seaming; Mesin sekam padi; Mesin sentrifugal untuk obatan (tidak termasuk bahan kimia biasa); Mesin setrika
untuk pakaian; Mesin sortasi beras; Mesin spooring roda kendaraan; Mesin sublimasi; Mesin table saw gergaji kayu; Mesin
tenaga kendaraan darat (tidak termasuk bagian-bagiannya); Mesin traksi; Mesin traksi oli; Mesin ukiran terkomputerisasi;
Mesin untuk manufaktur dan peralatan mesin untuk perawatan bahan dan untuk manufaktur, tidak termasuk perkakas untuk
produksi suku cadang otomotif, komponen, rakitan, sistem bodi, dan sistem sasis; Mesin untuk membuat alas kaki; Mesin
untuk memproses bahan-bahan komposit kertas, kardus atau bahan plastik dan karton; Mesin untuk mengeluarkan minuman;
Mesin untuk mengeluarkan minuman beku (selain mesin penjual); Mesin untuk pekerjaan tanah; Mesin untuk pengolahan
industri farmasi; Mesin untuk sediaan makanan; Mesin untuk sediaan minuman; Mesin yang bekerja dengan tekanan udara
terkompresi; Mesin, peralatan mesin, peralatan yang dioperasikan daya; Mesin-mesin dan peralatan pencetak atau penjilid
buku; Mesin-mesin dan peralatan-peralatan untuk proses kimia; Mesin-mesin elektromekanik untuk industri kimia; Mesinmesin pengisi dan pengemasan untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir untuk
produk-produk kemasan dan pengemasan; Mesin-mesin pengisi dan pengemasan, mampu mengumpulkan data dan
mengirimkan data ke server cloud (awan); Mesin-mesin pengisian dan pengemasan untuk digunakan berhubungan dengan
pemasaran digital yang diarahkan untuk pelanggan dari produk kemasan; Mesin-mesin untuk membentuk kertas-kertas
kemasan; Mesin-mesin yang mengeluarkan minuman; Mesin/peralatan pertambangan dan migas; Metalworking mesin dan
peralatan mesin; Mixer listrik untuk mencampur makanan; Mixer makanan listrik; Motor dan mesin, kecuali untuk kendaraan
darat; Motor grader; Motor penggerak bagian belakang kapal; Motor untuk kapal; Motor untuk mesin; Nibbler [alat-alat listrik];
Nibbler [power-dioperasikan alat]; Noken As (mesin); Noken as untuk mesin; Nozzle ( alat untuk mengatur hasil pembakaran
mesin); O-ring menjadi bagian dari mesin kemasan; O-ring menjadi bagian dari mesin sortasi; O-ring menjadi bagian-bagian
mesin; PADDLE WHEEL AERATORS (BAGIAN DARI MESIN ); PDAM menjadi alat mesin; Packing blok almu (mesin);
Packing kuningan (mesin); Palu yang dioperasikan dengan listrik; Pasangan (Alat Pertanian Dari Kayu); Patok (Tanda Batas);
Pegangan pisau [bagian dari mesin]; Pelampung untuk mesin penyuplai udara untuk mesin kolam ikan / udang; Pelampung
untuk mesin penyuplai udara untuk mesin pemotong kolam ikan alami; Pelat cakar (bagian mesin); Pelatuk Klep; Pelatuk
penghubung/penggerak untuk buka tutup klep/ katup dalam mesin; Pelebar lubang [perkakas listrik]; Pelengkapan pengelasan
oksiasetlin; Pembuat plat cetak; Pembuka kaleng, menggunakan listrik; Pemotong robotik; Pen Oli Pomp; Pen Piston; Pen
struk (mesin); Pena cetak 3D; Penarik udara terkompresi; Pencabut paku, elektrik; Pencacah daging (mesin); Pengaman
[bagian dari mesin]; Pengamplas listrik; Pengangkat mobil kecil model gunting; Penggali parit; Penggiling daging [mesin];
Penggiling kopi elektrik dengan alat takar; Penggulung karet untuk mencetak; Pengontrol mekanik untuk mesin robotik;
Penutup pelindung (bagian dari mesin); Penutup yang terpasang yang dapat diperpanjang untuk mesin pengerjaan logam;
Penyaring (bagian dari mesin), tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil; Penyaring [bagian dari mesin], tidak
digunakan dalam hubungannya dengan mobil; Penyaring minyak untuk kendaraan, sepeda motor, kapal dan pesawat terbang;
Penyemprot cat ( sprayer ) dengan udara; Per CVT (mesin); Per Klep (bagian dari mesin); Peralatan elektrik pengatur pakaian
yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; Peralatan las laser; Peralatan pengangkat yang dioperasikan dengan daya;
Peralatan penghemat bahan bakar untuk kendaraan, sepeda motor, kapal dan pesawat terbang (bagian dari mesin); Peralatan
robot untuk penanganan bahan-bahan; Peralatan sediaan penggosok permukaan basah, yaitu, mesin untuk penggosok basah
yang dapat membersihkan permukaan dan bagian-bagian struktural serta aksesorisnya; Peralatan untuk mencuci,
membersihkan instrumen dan perlengkapan bedah dan medis; Peralatan untuk pengerjaan dengan mesin; Peredam suara
untuk motor dan mesin ; Perlengkapan pemboran sumur minyak/ring (terapung atau tidak terapung); Perlengkapan penghisap
debu untuk pembersihan; Pin piston; Pipa hembus pemotong, dioperasikan dengan gas; Pipa pembuangan bermulut banyak
[manifold] untuk mesin; Pipa pembuangan untuk motor dan mesin; Pisau potong listrik; Pistol semprot; Piston Pendorong;
Pita/perekat pengikat katrol; Pita/perekat pengikat katrol (bagian dari mesin); Plunger ( pengatur hasil pembakaran mesin);
Pompa air ; Pompa angguk; Pompa bahan bakar untuk mesin ; Pompa jet; Pompa minyak dan pompa udara yang
digerakkan dengan mesin; Pompa oli untuk digunakan di motor ; Pompa oli untuk digunakan di mesin; Pompa pasir; Pompa
pengatur gas udara untuk akuarium; Pompa penyuplai udara untuk kolam ikan / udang; Pompa perpindahan positif; Pompa
saringan; Pompa submersible, pompa air dan aksesoris untuk pompa benam dan pompa air, yaitu rakitan injektor, pengisi
daya jet, katup dan bagiannya; Pompa untuk bahan bakar; Pompa-pompa pelumas bertekanan tinggi, lubang bawah mesin;
Pompa-pompa pelumasan; Pompa-pompa perekat bertekanan tinggi dan lubang bawah mesin; Poros mesin; Printer 3D;
Pumping unit (pompa angguk) (mesin); Pusat putar [bagian dari mesin]; Raiser shock (mesin); Rami mesin debarking; Rami
mesin pengupas; Rantai derek (mesin); Rantai mesin; Rantai pengangkut [bagian-bagian mesin]; Rantai untuk gergaji rantai;
Regulator Bagian dari mesin; Robot (mesin); Robot industri untuk pembentukan kayu; Robot industri untuk pembentukan
logam; Robot industri untuk pengerjaan kayu; Robot industri untuk pengerjaan logam; Robot pengelas plasma; Robot
pengelasan oksiasetlin; Robot pengiriman logistik dengan kecerdasan buatan untuk penggunaan rumah tangga; Robot
pengolahan daging; Robot tongkat pengelas; Robot untuk pemolesan; Robot untuk pengecatan; Robot untuk penggunaan
pribadi; Robot-robot pengelasan spot; Robot-robot untuk keperluan industri; Robot-robot untuk membantu keperluan rumah
tangga sehari – hari; Robots; Roda gigi pada pompa angguk; Roda pemotong; Rol karet penggiling padi; Router robotik [alat-
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alat mesin]; SELANG KAWAT (BAGlAN DARl MESIN); Sabuk karet segitiga; Sabuk karet segitiga (bagian dari mesin); Sabuk
karet untuk kipas [tidak termasuk sabuk kipas untuk mesin kendaraan darat]; Sabuk karet untuk kipas [tidak termasuk sabuk
kipas untuk mesin kendaraan darat] (bagian dari mesin); Sabuk katrol; Sabuk katrol bagian dari mesin; Sabuk konveyor;
Sambungan [bagian mesin]; Saringan dan system saringan untuk kendaraan.; Selang-selang untuk alat penghisap debu
elektrik (menggunakan tenaga listrik); Selubung yang terpasang yang dapat diperpanjang untuk mesin pengerjaan logam;
Senjata bertekanan udara mampat untuk mengeluarkan mastik; Set pemotong batang; Silent box genset; Silent generator;
Sistem adapter (shank) yang terpasang secara mekanis (dilas) untuk bibir excavator, sekop kabel , dan pemuat; Sistem
pengapsulan untuk mesin, pompa, mesin pompa, dan rakitan pompa/mesin; Sistem penyediaan air dengan pengendali dan
regulator; Skep Karburator; Solder-solder besi listrik; Stator Assy; Steng seher (conrod); Suku cadang pengganti untuk gergaji
rantai, yaitu rantai gergaji, batang pemandu dan sproket penggerak; Suku cadang untuk mesin yaitu gigi (points), adaptor
(betis), noses integral, pelat samping, pelat dasar dan rakitan suku cadang untuk bibir dan ember untuk excavator, sekop
kabel, dan pemuat; Suku cadang untuk mesin yaitu gigi (points), adaptor (betis), pelat samping, pelat dasar dan rakitan suku
cadang untuk bibir dan ember untuk excavator, sekop kabel, dan pemuat; Suspensi dan isolator penyerap getaran untuk
mesin; Tabung pompa kompresor; Tackle [Alat angkut barang]; Tang rivet [alat bertenaga]; Tangki penukar panas (mesin);
Tanki perluasan (bagian-bagian mesin); Telescopic gang way yaitu: lorong telescopic atau lorong berupa terowongan untuk
naik kepesawat yang terbuat dari plat baja dan peralatan elektronika (mesin); Timing gear; Track karet (mesin); Travel crane;
Trek karet menjadi bagian dari mesin pertambangan; Trek karet menjadi bagian dari mesin pertanian; Trek karet menjadi
bagian dari perayap pada mesin dan peralatan bongkar muat; Trek karet menjadi bagian dari perayap pada mesin konstruksi;
Turbin air; Turbo (alat untuk menambah kecepatan pada mesin kendaraan); Vibro hammer; Whell excavator; Whell loader;
Whell track excavator; adaptor (betis) untuk mesin; aerator rumput [mesin]; aerocondenser; agitator; agitator untuk media cair
yang bersirkulasi; agitator untuk pemrosesan kimia; air listrik pompa untuk kolam renang; air listrik pompa untuk mandi; air
listrik pompa untuk mandi pusaran air; air listrik pompa untuk mandi spa; aktuator hidrolik; aktuator hidrolik untuk excavator;
aktuator katup hidrolik; aktuator katup pneumatik; aktuator linier; akumulator hidrolik menjadi bagian dari mesin; alat Nibbling
mekanik; alat [bagian dari mesin] untuk menyaring air, minyak dan gas, tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil;
alat [bagian mesin]; alat [mesin] untuk menyaring gas; alat asupan tambahan untuk aparatus mengekstrasi cairan dan
aparatus mengeringkan (mesin); alat cuci; alat ekstraktor untuk tambang; alat genggam, selain yang dioperasikan dengan
tangan; alat kontrol mekanis untuk mesin; alat las hot plate listrik; alat las laser; alat las listrik; alat mesin penggiling; alat pel
uap, dengan tenaga listrik (elektrik); alat peledak digerakkan untuk mengemudi paku keling; alat pembangkit uap menjadi
bagian dari mesin; alat pembersih asetilena; alat pembersih injektor; alat pembersih, listrik, untuk keperluan rumah tangga;
alat pemotong (termasuk pisau mekanis); alat pemotong bahan karbid padat; alat pemotong berujung runcing [bagian dari
mesin]; alat pemotong kayu; alat pemotong patri [bagian dari mesin]; alat pemotong profil [bagian dari mesin]; alat pemotong
rumput dan alat kebun yang dioperasikan dengan listrik; alat pemotong rumput dan gulam yang dioperasikan dengan listrik;
alat pemotong untuk pengerjaan ujung yang tajam; alat penajam tepi ski, listrik; alat penambang batu bara; alat penekan
mekanis untuk pengerjaan logam; alat pengangkat hidraulik; alat pengangkut (pertambangan); alat pengasah [bagian mesin];
alat penggerek tambang; alat penghisap debu tanpa kabel; alat penghisap debu, yang dapat digenggam; alat pengikat untuk
jerami; alat pengiris sayuran [mesin]; alat pengiris sayuran, listrik; alat pengolah limbah makanan; alat pengoperasian lift; alat
penjepit untuk memegang bagian-bagian selama pemesinan; alat penyaring (bagian dari mesin) untuk keperluan industri, tidak
digunakan dalam hubungannya dengan mobil; alat penyedot debu listrik untuk kasur tipis ala Jepang (futon) untuk keperluan
rumah tangga; alat penyemprot (mesin); alat perangkai tekanan hidrolik (bagian dari mesin); alat pertanian, selain alat tangan
yang dioperasikan dengan tangan; alat pertanian, selain dioperasikan dengan tangan; alat potong pada mesin bubut; alat
potong untuk digunakan dengan Mesin Perkakas; alat skimmer untuk aparatus mengekstrasi cairan dan aparatus
mengeringkan (mesin); alat solder; alat tambahan penyedot debu untuk menyebarkan parfum dan disinfektan; alat tangan
memaku dengan tenaga udara; alat tenun; alat tenun jacquard; alat tenun kaus kaki; alat tenun otomatis; alat tenun
shuttleless; alat untuk embossing pelat logam; alat untuk memasukkan cairan mengapung untuk aparatus mengekstrasi cairan
dan aparatus mengeringkan (mesin); alat untuk membuat bir di bawah tekanan; alat untuk membuat pelat cetak; alat untuk
mendinginkan gas di antara kompresi berurutan, terutama dalam mesin kendaraan supercharged (inter cooler), yaitu, bagianbagian mesin kendaraan yang terdiri dari penukar panas untuk pendingin udara dalam mesin kendaraan; alat untuk menyapu
dengan baterai yang dapat diisi ulang; alat untuk menyapu tanpa kabel, dengan tenaga listrik; alat untuk pembuat rute dan
CNC; alat untuk pemesinan pelat cetak; alat vulkanisasi; alat vulkanisir karet; alat-alat listrik; alat-alat listrik yang dioperasikan;
alat-alat listrik yang dioperasikan dijual di pra-diisi tas perkakas; alat-alat listrik yang dioperasikan udara; alat-alat pneumatik;
alat-alat tangan listrik dan pneumatik; alat-alat yang memancarkan panas untuk menyolder; aliran proporsional katup menjadi
bagian dari mesin; alternator; alternator untuk kendaraan darat; amplop memasukkan mesin; amplop mesin sortasi; angkutan
[bagian dari mesin]; aparat elektrolisis untuk elektroplating; aparat knalpot untuk kendaraan air; aparat knalpot untuk
kendaraan darat; aparat knalpot untuk mesin pembakaran internal; aparat knalpot untuk pesawat; aparat konversi bahan bakar
untuk mesin pembakaran internal; aparat penggulung, mekanis; aparatur elektroplating; aparatur elevating hidrolik; aparatur
elevating mekanik; aparatur galvanizing; aparatur galvanizing permukaan logam; aparatur knalpot [bagian mesin]; aparatur
mengangkat; aparatus kontrol mekanik untuk alat mesin; aparatus listrik untuk plastik penyegelan [kemasan]; aparatus
pengerjaan pengeringan; aparatus pengerjaan pengeringan untuk digunakan pada bendungan timbunan isi bumi, kolam
pengendapan, kolam air mentah dan sungai; aparatus untuk mengekstraksi cairan (mesin); aparatus untuk mengekstraksi
cairan bergerak (mesin); aparatus untuk mengekstrasi cairan untuk digunakan dalam pertambangan, pertanian, konstruksi,
pemadam kebakaran dan desalinasi (mesin); aparatus untuk mengekstrasi cairan untuk mengekstrasi cairan dari tempat besar
berisi cairan, bendungan, sungai dan kolam (mesin); as untuk mesin; asah [bagian mesin]; atomizers untuk keperluan industri
atau komersial, selain dioperasikan dengan tangan; augers bumi; babi untuk membersihkan pipa; backhoes [mesin pengeruk
tanah]; bagian logam dan aksesori untuk katup, yaitu kit segel yang terdiri dari bantalan dan segel, trim aliran dan aktuator;
bagian logam dan aksesori untuk pentil, yaitu kit segel yang terdiri dari bantalan dan segel, trim aliran dan aktuator; bagian
mesin kendaraan, yaitu alat penerima untuk pendingin; bagian mesin kendaraan, yaitu tangki cadangan untuk mendinginkan
mesin kendaraan; bagian mesin mekanis untuk kendaraan darat, yaitu pengendali kipas radiator untuk mesin kendaraan;
bagian-bagian dan perlengkapan-perlengkapan spesifik untuk pompa-pompa pelumasan (lubrication pumps), yaitu pompapompa ember (bucket pumps), pompa-pompa gemuk (grease pumps), senjata api genggam (hand guns), rakitan-rakitan
selang (hose assemblies), dan pompa-pompa tangan, juga termasuk bagian-bagian dan perlengkapan-perlengkapan yang
terkait seperti silinder-silinder, o-ring, alat pendorong (plungers), katup-katup, rakitan-rakitan, ring/washer, layar-layar, filterfilter, bola-bola, alat-alat penahan (retainer), tutup-tutup (caps), kait-kait, batang (stems), cincin-cincin, lengan-lengan, barelbarel, gagang-gagang, kepala-kepala, busi-busi, barel-barel, kerah-kerah, kancing-kancing, gasket-gasket, piston-piston,
selang-selang; bagian-bagian mesin mekanik untuk kendaraan darat; bahan penanganan lift; bajak; bajak salju; bajak yang
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ditarik traktor; baler jerami yang ditarik traktor; balers jerami; ban berjalan; bangku gergaji [bagian dari mesin]; bangku melihat
menjadi bagian dari mesin; bantalan anti gesekan untuk mesin; bantalan bola; bantalan bola untuk sepatu roda; bantalan bola
untuk sepatu roda in-line; bantalan bola untuk skateboard; bantalan menjadi bagian dari mesin; bantalan mesin; bantalan
poros [bagian dari mesin]; bantalan rem, selain untuk kendaraan; bantalan rol; bantalan rol untuk mesin; bantalan self-oiling;
bantalan untuk mesin; bantalan untuk poros transmisi, menjadi bagian dari mesin; bantalan vakum untuk mesin pompa vakum;
batang mesin; batang penggerak untuk mesin (motor) dan mesin (engine); batang penghubung untuk mesin; batang
penghubung untuk mesin kendaraan darat; batang penghubung untuk mesin, motor dan mesin; batang penghubung untuk
motor dan mesin; batu aerasi udara akuarium [pompa]; batu gilingan; bearing (bagian dari mesin); bearing dengan pelumasan
sendiri; bearing penyangga untuk mesin; bearing untuk poros transmisi ( bagian dari mesin); bensin meteran pompa; bensin
pompa untuk stasiun layanan; bergerak setapak; berkas elektron pengelasan robot; berlangsung selama sepatu menjadi
bagian dari mesin; berlangsung untuk sepatu [bagian mesin]; berlian glaziers' [bagian mesin]; berlian glaziers' menjadi bagian
dari mesin; bermotor kunci pintu; berputar ember lift; besi bor (bagian mesin); biji ceri listrik menghapus mesin; bijih pemisah
[mesin]; bingkai berputar; bingkai gambar benang; bit alat untuk mesin; bit alat untuk mesin pengerjaan logam; bit pengebor
terbuat dari karbid untuk membuat lubang; bit pengeboran inti; bit pertambangan; bit router; bit untuk latihan daya; bit untuk
mesin penambangan; blender bar, listrik; blender makanan yang dioperasikan dengan listrik dan daya; blender makanan,
listrik; blender makanan, listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender, listrik, untuk keperluan industri; blender, listrik, untuk
keperluan rumah tangga; blender, listrik, untuk persiapan makanan; blender, listrik, untuk persiapan makanan dan minuman;
blender, listrik, untuk persiapan minuman; blok mesin otomotif; blok silinder mesin untuk otomobil; blokir rem, selain untuk
kendaraan darat; blower aliran aksial; blower daya untuk puing-puing rumput; blower menempa; blower salju; blower untuk
digunakan dengan sistem pengangkutan; boiler mesin uap; bongkar katup periksa untuk outlet kompresor udara; bor batang
standar [mesin]; bor chuck untuk latihan daya; bor listrik; bor listrik yang dapat dibawa -bawa (tidak termasuk bor untuk batu
bara); bor mesin mengasah; bor palu; bor pneumatik, bisa digenggam; bor tangan listrik tanpa kabel; bor untuk penambangan;
brooders telur; bros [alat mesin]; buah mesin cuci; buldoser; busi pijar untuk mesin Diesel; busi untuk mesin; busi untuk mesin
kendaraan darat; busi untuk mesin otomotif; busi untuk mesin pembakaran internal; busi untuk mesin pembakaran internal
kendaraan; busing [bagian dari mesin]; busing untuk digunakan sebagai bagian dari mesin; busur logam gas pengelasan
robot; butir memisahkan mesin; bypass knalpot; campuran bahan bakar dan udara regulator menjadi bagian dari mesin
pembakaran internal; camshafts mesin; cangkir hisap untuk mesin pemerah susu; cerobong asap untuk boiler mesin; cetakan
[bagian mesin]; cetakan menjadi bagian dari mesin untuk digunakan dalam pembuatan barang karet; cetakan menjadi bagian
dari mesin untuk pengolahan plastik; cetakan penempaan; chipper taman, listrik; churns; cincin grease [bagian mesin]; cincin
pelumas (bagian dari mesin); cincin piston; cincin sambungan gasket; clamping tools for holding piece parts during machining;
cocok exoskeleton robot untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan manusia; collet untuk alat-alat listrik; countersinks;
cowlings [bagian dari mesin]; crane bepergian biaya overhead; crane dermaga seluler; crane tetap; crankcases untuk mesin;
crankcases untuk motor dan mesin; daun dilaminasi mata air menjadi bagian dari mesin; daun gergaji bundar (bagian mesin);
de-aerator untuk air umpan; debu melelahkan instalasi untuk membersihkan tujuan; debu menghapus instalasi untuk
membersihkan tujuan; degreasers [mesin]; derek; derek dok; derek lift; derek listrik; derek pukat; derek rangkak; derek truk;
dethatchers [mesin]; diafragma pompa; didinginkan mesin penjual; diesel generator; diffuser batu gelembung udara untuk
akuarium; diffuser batu gelembung udara untuk reservoir hidroponik; difusi untuk pompa; dilaminasi pegas daun, selain untuk
kendaraan darat; dinamo; dinamo mesin jahit; dinamo sepeda; disc harrow; disintegrator; disk abrasif untuk gerinda yang
dioperasikan dengan daya; disk abrasif untuk sander yang dioperasikan dengan daya; dispenser pita perekat [mesin];
distributor hidrolik untuk backhoe; distributor pupuk traktor-ditarik; distributor untuk mesin kendaraan; domba [mesin]; dongkrak
hidrolik yang dipasang di trailer; dongkrak pneumatis; drainers limbah minyak pneumatik; drive listrik untuk lift; drive motor,
yaitu, drive untuk motor servo dan motor stepper; drive untuk elevator; drive untuk pintu kabin elevator; driver tumpukan; drum
[bagian mesin]; dudukan mesin; dudukan-dudukan untuk peralatan penyolderan listrik; dynamo las magnet; economisers
bahan bakar untuk motor dan mesin; edgers rumput, listrik; ejectors; ekstensi bar untuk alat-alat listrik; ekstraktor jus
dioperasikan listrik dan daya untuk buah; ekstraktor jus, listrik; elektrik dioperasikan kuas, menjadi bagian dari mesin; elektrik
mesin mengasah bertenaga ski; elektroda grafit untuk las busur listrik mesin; elektroda untuk mesin las; elemen mekanis untuk
kendaraan darat, yaitu radiator untuk motor dan mesin; elemen mekanis untuk kendaraan darat, yaitu, pendingin oli untuk
mesin; elemen-elemen saringan untuk penyaringan zat cair dan gas. khususnya saringan udara.; elevator pertanian; ember
untuk mesin pemindah tanah; engkol [bagian dari mesin]; engkol suku cadang mesin; es menghancurkan mesin, listrik;
excavator; excavator hidrolik; external vibrator motor; extractors tumpukan; extractors untuk tambang; fiberglass robot
pemotong; filter (suku cadang mesin atau motor); filter bahan bakar; filter debu dan kantong untuk penyedot debu; filter debu
untuk pembersih vakum; filter oli; filter oli untuk motor dan mesin; filter udara partikulat untuk sistem pembuangan untuk mesin
pembakaran internal; filter udara untuk mesin mobil; filter untuk membersihkan udara pendingin untuk mesin; filter untuk
membersihkan udara pendingin, untuk mesin; filter untuk mesin; filter untuk motor dan mesin; fitting untuk boiler mesin; floating
crane; fluks buang biji las robot; freewheels, selain untuk kendaraan darat; front-end loader; frothers kopi listrik; frothers susu
listrik; gantry crane [bridge crane]; gantungan [bagian mesin]; garu jerami yang ditarik traktor; garu untuk mesin menyapu; garu
yang ditarik traktor; gas aktif logam las robot; gasket berbentuk spiral; gasket logam untuk mesin kendaraan; gasket mesin
bukan logam untuk kendaraan; gasket untuk mesin pembakaran internal; gasket, bukan dari logam, untuk mesin kendaraan;
gasoline generator; geared box (roda gigi sebagai penggerak transmisi dan pengatur kecepatan yang dipergunakan pada
mesin-mesin industri), kotak/alat pengatur gerakan mempercepat atau memperlambat (gear box), alat pengatur kecepatan
(variator), kotak gigi pengatur putaran (gear box); generator AC (alternator); generator DC; generator arus; generator arus
searah; generator bertenaga surya; generator elektrik; generator elektrostatik; generator listrik; generator listrik bertenaga
angin; generator listrik bertenaga surya; generator listrik darurat; generator listrik portabel; generator listrik seluler; generator
listrik untuk kapal; generator listrik untuk penggunaan darurat; generator oksigen akuarium; generator tegangan tinggi;
generator untuk kendaraan darat; generator untuk mengelas; generator untuk turbin angin; generator-generator nitrogen untuk
solder-solder besi listrik; genggam frothers susu [whisks], listrik; gerbong untuk mesin rajut; gergaji [mesin]; gergaji batu bata
untuk mesin; gergaji bundar; gergaji bundar listrik; gergaji bundar untuk pengerjaan kayu; gergaji listrik; gergaji listrik
reciprocating; gergaji motor-driven; gergaji pita; gergaji rantai; gergaji rantai, listrik; gergaji ubin [alat-alat listrik]; gergaji, listrik;
gigi (points) untuk mesin; gigi kotak, selain untuk kendaraan darat; gigi pemotong (bagian dari mesin); gigi pemotong
[peralatan mesin]; gigi perakitan, selain untuk kendaraan darat; gigi perubahan kecepatan menjadi bagian dari mesin; gigi
perubahan kecepatan, selain untuk kendaraan darat; gigi pompa oli; gigi reduksi menjadi bagian dari mesin; gigi reduksi,
selain untuk kendaraan darat; gigi sentrik; gigi transmisi untuk mesin; gigi untuk alat tenun tenun; gigi untuk backhoe; gigi
untuk elevator; gigi untuk lift penumpang; gigi untuk menggerakkan pintu (bagian dari mesin); gigi untuk mesin; gigi untuk
pengangkut (bagian dari mesin); gigi untuk pintu gerbang (bagian dari mesin); gigi, selain untuk kendaraan darat; grader
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[mesin bumi bergerak]; grease guns pneumatik; gristmills [mesin]; gubernur kecepatan untuk elevator; gubernur kecepatan
untuk motor dan mesin; gulungan [bagian mesin]; gulungan, listrik, untuk selang taman; gulungan, mekanik, untuk selang
fleksibel; gun jet cleaner; gunting [mesin]; gunting pagar, listrik; gunting pneumatik; gunting, listrik; harrows; hay mengikat
mesin; header menjadi bagian dari sistem knalpot kendaraan; heat sink untuk digunakan dalam mesin; hedge pemotong,
listrik; helikopter bawang putih, listrik; helikopter makanan, listrik; hidrogen dispensing pompa untuk stasiun layanan; hijauan
menghancurkan mesin [pabrik pakan]; hopper [discharging mekanik]; idling katrol menjadi bagian dari mesin; impeler pompa (
impellers); impeller pompa; implanter ion untuk mesin manufaktur semikonduktor dan sistem; industri mesin cuci laundry;
industri sampah pemadatan mesin; injector untuk mesin; injeksi bahan bakar; injeksi plastik mesin molding; ink jet mencetak
mesin untuk tekstil; inkubator untuk telur; instalasi bertenaga angin untuk menghasilkan listrik [ladang angin]; instalasi cuci
mobil; instalasi kondensasi; instalasi pemisah gas; instalasi pencuci untuk kendaraan; instalasi pencucian kendaraan; instalasi
pengemasan; instalasi tenaga air untuk pembangkit listrik [pembangkit listrik tenaga air]; instrumen elektronik dan telemetri
yang digunakan dalam industri minyak dan gas; instrumen-instrumen listrik untuk melepaskan bagian listrik; intaglio mesin
cetak; intake dan exhaust udara mengalir perangkat perakitan baling-baling untuk digunakan dalam mesin pembakaran
internal; intake manifold untuk mesin pembakaran internal; intake manifold untuk motor dan mesin; intake udara menjadi
snorkel untuk motor dan mesin; intake udara menjadi snorkeling untuk kendaraan; intensifiers hidrolik menjadi bagian dari
mesin; jack [mesin]; jack hidrolik; jack pneumatik; jack, listrik; jalan mesin menyapu, self-propelled; jangkar/penjepit untuk
backhoe; jas exoskeleton robot, selain untuk tujuan medis; jembatan rol; jetter untuk menguras; jib crane; jig untuk memegang
komponen selama permesinan; jig untuk mencari komponen selama permesinan; jig-gergaji [alat-alat listrik]; jig-gergaji
[mesin]; jitter saluran pembuangan; joystick menjadi bagian dari mesin, selain untuk mesin-mesin permainan; juicer jeruk,
listrik; juicer listrik; juicer listrik untuk keperluan industri; juicer sentrifugal, listrik; jurnal [bagian mesin]; jus buah extractors,
listrik; kabel crane; kabel-dikendalikan derek dipasang di crawler; kacamata angin; kampas rem untuk mesin; kampas rem,
selain untuk kendaraan; kantong kertas untuk penyedot debu; kantong plastik untuk penyedot debu; kapstans; karburator;
karet penapak (trek) untuk backhoe; kartrid untuk mesin penyaringan; katrol *; katrol [bagian mesin]; katrol blok, listrik; katrol
drive untuk sabuk transmisi daya dari mesin pertanian; katrol drive untuk sabuk transmisi listrik dari mesin-mesin industri;
katrol logam menjadi bagian dari mesin; katrol menjadi bagian dari mesin; katrol pemalas menjadi bagian dari mesin; katup
(bagian dari mesin); katup (hentakan) (bagian dari mesin); katup [bagian dari mesin]; katup [bagian dari mesin] (untuk air,
minyak dan gas), tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil; katup [bagian pompa]; katup [mekanis] untuk mengatur
aliran fluida; katup air dari logam untuk mengendalikan aliran air pendingin untuk mesin; katup bola menjadi bagian dari mesin;
katup cryogenic menjadi bagian dari mesin; katup dosis [bagian-bagian mesin]; katup kontrol inlet otomatis untuk reciprocating
kompresor udara; katup kontrol pompa; katup kontrol untuk mengatur aliran gas dan cairan [bagian-bagian mesin]; katup
kupu-kupu menjadi bagian dari mesin; katup menjadi bagian dari mesin; katup menjadi bagian dari pompa; katup merupakan
mesin atau bagian dari mesin; katup pengendali air untuk Kendaraan sel bahan bakar; katup penurun tekanan [bagian mesin];
katup penutup untuk mengatur aliran cairan ke mesin; katup resirkulasi gas buang [EGR] untuk motor dan mesin; katup
sebagai komponen mesin; katup sudut menjadi bagian dari mesin; katup tekanan (bagian dari mesin); katup tekanan [bagian
mesin]; katup tekanan balik menjadi bagian dari mesin; katup tekanan hidrolik; katup tekanan menjadi bagian dari mesin;
katup untuk digunakan dalam minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan alat silinder untuk melindungi sensor
suhu; katup untuk penggunaan mesin; katup, penggeser, keran atau klak katup (bagian mesin); kebisingan isolasi kandang
[bagian mesin]; kekuatan es augers digunakan dalam es memancing; kelebihan kopling [bagian mesin]; keling senjata [alatalat listrik]; kepala alat pemotong [bagian dari mesin]; kepala pengeboran [bagian mesin]; kepala silinder untuk mesin; keran
[Mesin Perkakas]; kerangka (bagian dari mesin); kerangka-kerangka saringan (filter) untuk mesin-mesin dan peralatanperalatan pengolahan makanan dan minuman; kerangka-kerangka saringan (filter) untuk mesin-mesin penyaringan; keranjang
perkakas untuk mesin pencuci piring; kerekan; kerekan hidrolik; kerekan listrik; kerekan mekanik; kerekan pneumatik; kereta
api gerobak lift; kereta api membangun mesin; kertas terguncang mesin; ketam, listrik; ketel uap [bagian-bagian mesin]; kincir
angin; kipas pendingin untuk mesin; kipas untuk motor dan mesin; kit pompa; klak katup [bagian-bagian mesin]; knalpot untuk
motor dan mesin; knife grinding machines; kocokan telur, listrik; koil pengapian [bagian-bagian mesin]; koil pengapian untuk
mesin otomotif; komidi putar parkir kendaraan; kompresor
(mesin); kompresor [mesin]; kompresor aliran aksial; kompresor elektronik untuk kendaraan hibrid atau kendaraan elektrik;
kompresor listrik; kompresor menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; kompresor putar; kompresor sentrifugal; kompresor
turbo; kompresor udara; kompresor udara untuk kendaraan; kompresor untuk lemari es; kompresor untuk mesin; kompresor
untuk mesin penurun kelembaban; kompresor untuk pendingin udara; kompresor untuk refrigerator; kondensator udara;
kondensor berpendingin udara; kondensor uap [bagian-bagian mesin]; kondensor udara; kondensor untuk pendingin untuk
pendingin udara; kontrol hidrolik untuk excavator; kontrol hidrolik untuk mesin; kontrol hidrolik untuk mesin, motor dan mesin;
kontrol hidrolik untuk motor dan mesin; kontrol pneumatik untuk mesin; kontrol pneumatik untuk mesin, motor dan mesin;
kontrol pneumatik untuk motor dan mesin; konverter gas; konverter katalitik; konverter katalitik untuk gas buangan mesin
pembakaran internal; konverter katalitik untuk motor dan mesin; konverter torsi hidrolik, selain untuk kendaraan darat;
konverter torsi, selain untuk kendaraan darat; konverter untuk pekerjaan baja; konveyor (mesin); konveyor hidrolik; konveyor
lift; konveyor pneumatik; konveyor tabung pneumatik; kopling dan peralatan untuk transmisi daya, selain untuk kendaraan
darat; kopling dan sabuk (belting) mesin; kopling fleksibel [bagian mesin]; kopling fluida menjadi bagian dari mesin; kopling gigi
untuk mesin; kopling mesin dan komponen transmisi untuk mesin; kopling mesin dan transmisi komponen, kecuali untuk
kendaraan darat; kopling mesin dan transmisi komponen, selain untuk kendaraan darat, dan bagian untuk itu; kopling modular
untuk peralatan mesin; kopling pengaman untuk mesin; kopling poros [mesin]; kopling poros menjadi bagian dari mesin;
kopling poros untuk aparatus mengekstrasi cairan dan aparatus mengeringkan (mesin); kopling poros untuk mesin; kopling
transmisi listrik untuk kendaraan air; kopling transmisi listrik untuk kerajinan laut; kopling transmisi listrik untuk mesin; kopling
transmisi listrik untuk pesawat; kopling untuk Mesin Perkakas; kopling untuk alat pertanian; kopling untuk mesin; kopling untuk
mesin untuk aparatus mengekstrasi cairan dan aparatus mengeringkan (mesin); kopling untuk peralatan pneumatik; kopling,
selain untuk kendaraan darat; kotak grease [bagian mesin]; kotak isian [bagian-bagian mesin]; kotak jurnal [bagian mesin];
kotak untuk matriks [pencetakan]; kuas udara untuk menerapkan cat; kumparan (bagian dari mesin); kumparan untuk
menenun alat tenun; kunci pas elektrik; kunci pas power-driven; labellers [mesin]; lampu solder; lantai Pemoles; lantai
Pemoles robot; lantai edgers; lantai menggosok mesin; lantai mesin polishing; lantai mesin polishing dan aparat, listrik; lantai
sanders; latihan [alat-alat listrik]; latihan perkusi palu genggam; latihan radial; latihan udara; latihan untuk industri
pertambangan; latihan, listrik; layar pengganti sebagai bagian dari mesin; layar sebagai bagian dari mesin; lembam generator
gas [mesin]; lengan mitigasi kebisingan [bagian mesin]; lengan robot untuk ikatan dan penyegelan; lengan robot untuk
keperluan industri; lengan robot untuk membersihkan jendela; lengan robot untuk pengamplasan dan buffing; lengan robot
untuk pengisian bahan bakar otomatis; lengan robotik untuk pengeboran; lengan robotik untuk perakitan; lengan rocker untuk
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motor dan mesin; lift; lift [lift]; lift barang; lift ember; lift hidrolik; lift kapal; lift layanan; lift listrik; lift mekanik untuk bergerak,
parkir dan menyimpan kendaraan darat; lift mobil; lift mobil sistem parasut; lift penumpang; liquidizers [dapur mesin]; listrik las
busur mesin; listrik mesin mengupas bawang putih; listrik pompa untuk akuarium; listrik pompa untuk kolam renang; loader
[mesin bumi bergerak]; loader batubara; loader yang dilacak perayap; loading ramps; logam lembam gas las robot; lubricators
[bagian mesin]; magnet assy; magnet only; makan aparat untuk boiler mesin; manifold asupan otomotif; manual dioperasikan
katup keramik menjadi bagian dari mesin; masticating Juicer, listrik; mata air [bagian dari mesin]; mata air menjadi bagian dari
mesin; mata bajak; mata bor (bagian dari mesin); mata bor karbid untuk membuat lubang; mata bor logam dan mata bor nonlogam serta alat pemotong mata bor; mata gergaji [bagian-bagian mesin]; mata gergaji bundar (komponen-komponen mesin);
mata gergaji bundar PCD; mata gergaji bundar menjadi bagian dari mesin; mata pisau; mata widia digunakan dengan Mesin
Perkakas; matriks untuk percetakan; meja gergaji; meja untuk mesin; mekanis dioperasikan crimpers genggam; mekanisme
kontrol hidrolik untuk robot industri; mekanisme kontrol mekanik untuk robot industri; mekanisme kontrol pneumatik untuk robot
industri; mekanisme kontrol untuk robot industri; mekanisme listrik [motor] untuk windows kendaraan operasional; mekanisme
pembukaan listrik untuk jendela kendaraan; mekanisme penutupan listrik untuk jendela kendaraan; mekanisme propulsi, selain
untuk kendaraan darat; mekanisme robot [mesin] untuk digunakan dalam konstruksi; mekanisme robot [mesin] untuk
pengolahan bahan makanan; mekanisme robot [mesin] untuk pengolahan buah-buahan; mekanisme robot [mesin] untuk
pengolahan sayuran; mekanisme robot [mesin] untuk pengolahan sereal; mekanisme robot digunakan dalam pemeliharaan
anggur; mekanisme robot menjadi bagian dari mesin bongkar muat dan alat; mekanisme robot untuk digunakan dalam
pengolahan buah-buahan; mekanisme robot untuk digunakan dalam pengolahan makanan; mekanisme robot untuk digunakan
dalam pengolahan sayuran; mekanisme robot untuk digunakan dalam pengolahan sereal; mekanisme robot untuk kaca
bekerja; mekanisme robot untuk kaca membentuk; mekanisme robot untuk membentuk bahan plastik; mekanisme robot yang
digunakan dalam pertanian; melihat pabrik portabel; memacu blok katrol roda [bagian-bagian mesin]; membajak pisau untuk
kendaraan; membalikkan mesin penjual untuk daur ulang botol kosong dan kaleng; membalikkan mesin penjual untuk daur
ulang wadah minuman kosong; membentuk mesin; membentuk mesin logam; membentuk mesin untuk pengerjaan logam;
membran filter untuk digunakan sebagai bagian dari mesin; memegang perangkat untuk peralatan mesin; memicu magnetos;
memicu magnetos untuk mesin; memilah instalasi; memilah mesin pemilah sampah; memiringkan palu; memotong obor;
menabur [mesin]; menara crane; mencetak kepala untuk mesin cetak industri; mendorong batang untuk motor dan mesin;
mendorong kopling poros untuk mesin; mendorong kopling poros, selain untuk kendaraan darat; menekan buah, listrik, untuk
keperluan industri; menekan ekstrusi logam; menekan filter untuk pengolahan kimia; menekan kayu lapis; menekan klise foto
cetak; menekan laundry; menekan laundry [mesin untuk keperluan industri]; menekan mekanik; menekan meninju; menekan
meninju untuk pengerjaan logam; menekan mesin industri; menekan molding; menekan pakan ternak; menekan proses kimia;
menekan setrika [mesin untuk keperluan industri]; menekan smoothing; mengangkat instalasi untuk pengangkutan orang dan
barang; mengangkat jack, selain tangan dioperasikan; mengangkat platform; mengangkat platform kerja; mengemudi motor,
selain untuk kendaraan darat; mengemudi rantai untuk mesin; mengemudi rantai, selain untuk kendaraan darat; mengemudi
sabuk untuk mesin; mengemudi sabuk untuk motor, selain untuk kendaraan darat; menggabungkan pemanen; menggambar
mesin logam; menggerakkan perangkat untuk membuka dan menutup pintu kendaraan; meniup obor; menolak mesin
menghancurkan; menyisipkan aparat, selain tangan dioperasikan; menyisipkan bantalan untuk mesin; menyortir mesin optik,
selain untuk uang; menyusut mesin pembungkus; merica pabrik listrik; mesin gergaji yang membuat potongan pada berbagai
sudut dan kemiringan; mesin Bor untuk pengerjaan logam; mesin Mini compressor; mesin Mini filler; mesin Potong Rumput;
mesin adonan; mesin aerasi; mesin anyaman; mesin asah ski; mesin bensin, selain untuk kendaraan darat; mesin bertenaga
angin; mesin bertenaga listrik untuk memotong dan membelah kayu untuk kayu bakar; mesin bertiup untuk kompresi,
mengisap dan membawa biji-bijian; mesin biji-bijian husking; mesin bongkar muat; mesin bor; mesin bor [mesin]; mesin bor
aspal atau beton; mesin bor kayu; mesin bor logam; mesin bor sumur; mesin bordir; mesin bordir komputer; mesin broaching;
mesin broaching untuk pengerjaan logam; mesin bubut [mesin alat]; mesin bubut kayu; mesin bubut untuk pengerjaan logam;
mesin buffer belat; mesin casting; mesin celup celup; mesin cetak; mesin cetak untuk mencetak kemasan; mesin cetak digital;
mesin cetak digital untuk industri tekstil; mesin cetak digital untuk keperluan industri; mesin cetak digital untuk mendekorasi
kaleng minuman; mesin cetak digital untuk permukaan keramik; mesin cetak flexographic; mesin cetak industri; mesin cetak
injeksi; mesin cetak inkjet industri; mesin cetak kompresi; mesin cetak kosong; mesin cetak label industri; mesin cetak label
untuk keperluan industri; mesin cetak offset; mesin cetak pelet kayu untuk bahan bakar; mesin cetak planographic; mesin
cetak rotary; mesin cetak silkscreen; mesin cetak tipografi; mesin chipping kayu; mesin coating elektrostatik; mesin collating
untuk keperluan industri; mesin conveyor jalur perakitan; mesin cuci [laundry]; mesin cuci ac (ac washer); mesin cuci botol;
mesin cuci karpet; mesin cuci kendaraan; mesin cuci laundry untuk keperluan rumah tangga; mesin cuci listrik; mesin cuci
listrik untuk keperluan industri; mesin cuci listrik untuk keperluan rumah tangga; mesin cuci mobil; mesin cuci otomatis untuk
peralatan bedah, medis dan laboratorium; mesin cuci pakaian; mesin cuci piring untuk digunakan pada bak cuci; mesin cuci
sayur [mesin]; mesin cuci tekanan tinggi; mesin cuci tekstil; mesin cuci tekstil untuk keperluan industri; mesin cuci untuk rantai;
mesin daging mengiris; mesin dan alat fusi untuk melebur dan menyambung ke pipa plastik; mesin dan alat pengerjaan logam;
mesin dan alat untuk industri tekstil; mesin dan alat untuk membersihkan, listrik; mesin dan alat untuk mencuci karpet, listrik;
mesin dan aparatus untuk menyolder, mematri, mengelas, dapat memotong maupun tidak memotong; mesin dan instrumen
pneumatik atau hidrolik; mesin dan motor untuk model kendaraan; mesin dan motor untuk model perahu; mesin dan motor
untuk pesawat model; mesin dan peralatan konstruksi; mesin dan peralatan mesin; mesin dan peralatan pemadat limbah
untuk keperluan industri; mesin dan peralatan pemadat sampah untuk keperluan industri; mesin dan peralatan pengerjaan
logam; mesin dan peralatan pengolah bahan kimia; mesin dan peralatan pertambangan; mesin dan sistem manufaktur
semikonduktor; mesin dapur, * listrik; mesin dapur, listrik, krim untuk membuat whipped; mesin debarking; mesin decatisasi;
mesin die-cutting; mesin die-cutting dan sadap; mesin die-stamping; mesin diesel untuk mesin; mesin diesel, selain untuk
kendaraan darat; mesin dinamo arus tukar listrik; mesin dispensing, selain mesin penjual; mesin drainase; mesin droppenempaan; mesin dry cleaning termasuk mesin dry cleaning yang diletakakn dimeja; mesin dry-cleaning; mesin ekstrusi
molding; mesin ekstrusi untuk plastik; mesin elektromekanis untuk industri kimia; mesin elektromekanis untuk manipulasi
otomatis barang; mesin embossing; mesin es cukur, listrik; mesin es resurfacing; mesin etsa plasma; mesin felting; mesin
finishing beton; mesin fleshing; mesin friezing; mesin gambar kawat; mesin genset; mesin gergaji bundar; mesin gergaji dingin;
mesin gergaji kayu; mesin gergaji pita; mesin gerinda putar; mesin gerinda tangan; mesin giling untuk keperluan pertanian;
mesin glazur untuk memproses logam; mesin hauling net [ikan]; mesin hemming; mesin hidrolik; mesin hidrolik dan aparat;
mesin hidrolik dan motor; mesin hobbing; mesin hobi grade untuk dikendalikan radio kendaraan udara dan permukaan; mesin
industrii penyaringan getaran untuk memisahkan bahan basah dan kering; mesin inflasi ban yang dioperasikan secara
pneumatic; mesin isap untuk keperluan industri; mesin jahit; mesin jahit bartack; mesin jahit biasa; mesin jahit corong; mesin
jahit garment; mesin jahit gulung; mesin jahit industri; mesin jahit jarum II; mesin jahit karung; mesin jahit kulit; mesin jahit
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langkah 3; mesin jahit overdeck; mesin jahit untuk keperluan rumah tangga; mesin jahit walking foot; mesin jahit, listrik; mesin
jalan bergulir; mesin jalan paving; mesin jet, selain untuk kendaraan darat; mesin jus elektrik; mesin kaca-kerja; mesin karton;
mesin kawat ekstrusi; mesin kayu lapis jointing; mesin kayu listrik gergaji; mesin kelas hobi untuk kendaraan udara dan
permukaan dikendalikan remote; mesin kelautan dan bagian dan perlengkapan untuk itu; mesin keling; mesin kemasan; mesin
kemasan karton semi-otomatis; mesin kemasan vakum; mesin kertas; mesin kertas calendering; mesin kertas shredding;
mesin kisi untuk sayuran; mesin kliping rambut untuk hewan; mesin kompresor udara; mesin konstruksi; mesin kulit bekerja;
mesin las Inverter; mesin las gas; mesin las, dioperasikan dengan gas; mesin las, listrik; mesin leveling belat; mesin logam
menggergaji; mesin lukisan; mesin manufaktur gelas; mesin manufaktur gelas dan aparat; mesin marka jalan; mesin melawan
arus kolam renang; mesin memaku; mesin membilas; mesin memotong belat; mesin memukul-mukul; mesin memukul-mukul
untuk pengerjaan logam; mesin mengasah; mesin mengasah untuk pengerjaan logam; mesin menggembleng; mesin
menggigit; mesin menggorok wajan; mesin mengiris makanan untuk penggunaan komersial; mesin mengisi; mesin mengisi
botol; mesin mengisi kotak; mesin mengupas; mesin mengupas belat veneer; mesin mentega; mesin menyapu; mesin
menyapu jalan; mesin mineworking; mesin molding; mesin molen pasir; mesin molen pasir listrik; mesin mortising; mesin
multipacker; mesin nikel-plating; mesin packing; mesin paket pemilahan; mesin pancang veneer; mesin panen; mesin parit;
mesin parutan kelapa listrik; mesin paving aspal; mesin paving beton; mesin pelapis kertas; mesin pelubang; mesin
pelumpuran; mesin pemadat; mesin pemadat limbah; mesin pemadat paving block; mesin pemadat sampah; mesin pemadat
tanah; mesin pemanen; mesin pemanen dan pengikat; mesin pemanen dan perontok; mesin pemanen kayu; mesin
pemangkasan; mesin pembakaran internal untuk kapal; mesin pembakaran internal untuk pembangkit listrik, selain untuk
kendaraan darat; mesin pembakaran internal, selain untuk kendaraan darat; mesin pembakaran untuk mesin; mesin
pembangunan jalan; mesin pembersih belat; mesin pembersih isap [pembersih vakum]; mesin pembersih karpet; mesin
pembersih pasir; mesin pembersih robotik; mesin pembersih sumur minyak; mesin pembersih uap; mesin pembersih uap
dalam sifat pel uap; mesin pembersih untuk kolam; mesin pembersih untuk mesin penerbangan; mesin pembor skrup; mesin
pembotolan; mesin pembuat aspal; mesin pembuat benang; mesin pembuat bihun; mesin pembuat bir; mesin pembuat jalan;
mesin pembuat kabel; mesin pembuat kapas; mesin pembuat karet; mesin pembuat karton bergelombang; mesin pembuat
kawat; mesin pembuat kunci; mesin pembuat lobang logam; mesin pembuat pasta, listrik; mesin pembuat pin; mesin pembuat
roti bun kukus; mesin pembuat sepatu; mesin pembuat soda pop dan air mineral; mesin pembuat sosis; mesin pembuat
substrat semi-konduktor; mesin pembuat susu kedelai; mesin pembuatan kertas; mesin pembungkus; mesin pemerahan;
mesin pemeras untuk binatu; mesin pemilah sampah; mesin pemilin benang; mesin pemintal; mesin pemintal benang; mesin
pemintalan serat kimia; mesin pemisah; mesin pemisah dengan putaran (centrifuges).; mesin pemisah kabut minyak.; mesin
pemisah minyak; mesin pemisah sampah dan sampah; mesin pemisahan barley; mesin pemoles; mesin pemoles bagian
sudut; mesin pemoles beras; mesin pemoles lilin, listrik; mesin pemoles lilin, listrik, untuk keperluan industri; mesin pemoles
lilin, listrik, untuk keperluan rumah tangga; mesin pemotong; mesin pemotong batu bara; mesin pemotong busur listrik; mesin
pemotong daging; mesin pemotong daging untuk keperluan rumah tangga; mesin pemotong daging, listrik; mesin pemotong
daging, listrik, untuk keperluan rumah tangga; mesin pemotong dan penuai; mesin pemotong gas; mesin pemotong jerami;
mesin pemotong kertas; mesin pemotong kunci; mesin pemotong logam; mesin pemotong makanan untuk penggunaan
komersial; mesin pemotong oksiasetlin; mesin pemotong padi; mesin pemotong pakan ternak [pakan pemotong]; mesin
pemotong plasma; mesin pemotong roti; mesin pemotong rumput; mesin pemotong rumput [mesin]; mesin pemotong rumput
bensin; mesin pemotong rumput listrik; mesin pemotong rumput mekanik; mesin pemotong rumput robot; mesin pemotong
rumput traktor; mesin pemotong rumput, listrik; mesin pemotong serat; mesin pemotong serat stapel; mesin pemotong tebu;
mesin pemotong untuk pengerjaan logam; mesin pemotong, pencacah dan pengiris makanan untuk keperluan industri; mesin
pemuat batu bara; mesin pemuat dan penggali; mesin pemukul; mesin penambangan laut dalam; mesin penanam benih
pertanian; mesin penanam rotari [mesin]; mesin penanganan; mesin penanganan kargo; mesin penanganan material, yaitu,
sistem penghilangan filter yang terdiri dari pelat angkat, umban dan tambatan yang digunakan dalam pengoperasian minyak
dan gas lepas pantai; mesin penanganan otomatis; mesin pencacah kompos; mesin pencampur aspal[mesin]; mesin
pencampur karet; mesin pencampur makanan untuk keperluan industri; mesin pencampur untuk pemrosesan kimia; mesin
pencampuran; mesin pencampuran mekanik; mesin pencelupan tekstil; mesin pencetakan format ink jet besar untuk tekstil;
mesin pencuci lantai; mesin pencuci pakaian; mesin pencuci piring; mesin pencuci piring termasuk mesin pencuci piring
dimeja; mesin pencuci piring untuk keperluan industri; mesin pencuci piring untuk keperluan rumah tangga; mesin pencuci
piring untuk restoran; mesin penegang jangkar; mesin penekan tekstil; mesin penempaan; mesin penempatan beton; mesin
penerbangan; mesin pengaduk adonan; mesin pengaduk semen [mesin]; mesin pengalengan; mesin pengamplasan; mesin
pengamplasan orbital; mesin pengamplasan sabuk; mesin pengamplasan untuk pengerjaan kayu; mesin pengangkut; mesin
pengangkut bahan limbah; mesin pengangkut sampah dan sampah; mesin pengangkut untuk pelat cetak; mesin pengapur;
mesin pengasah; mesin pengaturan tipe [pencetakan]; mesin pengaturan tipe [photocomposition]; mesin pengayak; mesin
pengayak belat; mesin pengebor; mesin pengeboran untuk pengerjaan logam; mesin pengecatan; mesin pengecoran; mesin
pengecoran kontinyu; mesin pengecoran logam kontinu; mesin pengeluaran (barang) kemasan; mesin pengemas untuk
makanan; mesin pengemas vakum; mesin pengepakan otomatis untuk makanan; mesin pengepres pakaian; mesin pengepres
pakaian, listrik; mesin pengering biji-bijian; mesin pengering padi; mesin pengering spin [tidak dipanaskan]; mesin pengerjaan
logam; mesin pengerukan; mesin penggali; mesin penggerak dinamo listrik; mesin penggiling; mesin penggiling dengan roda
gigi bevel spiral; mesin penggiling internal yang; mesin penggiling kayu; mesin penggiling padi; mesin penggiling sentrifugal;
mesin penggiling uap; mesin penggiling untuk keperluan industri; mesin penggiling untuk pengerjaan logam; mesin
penggilingan kayu; mesin penggilingan pengeboran; mesin penggilingan untuk logam; mesin penggosok (buffing) logam;
mesin penggulung kabel plastik; mesin penghancur; mesin penghancur [mesin] untuk keperluan industri; mesin penghancur
batang; mesin penghancur sampah; mesin penghancur sampah untuk keperluan industri; mesin penghancur untuk keperluan
industri; mesin penghangat kandang ayam; mesin penghembus; mesin penghisap udara; mesin pengikat kulit; mesin pengikat
spiral untuk keperluan industri; mesin pengiris keju; mesin pengiris sayuran; mesin pengisi; mesin pengisi robot; mesin
pengolah batu; mesin pengolah bijih; mesin pengolah karet; mesin pengolah sereal; mesin pengolah teh; mesin pengolah
tembakau; mesin pengolah tempe; mesin pengolah wafer semi konduktor; mesin pengolahan daging; mesin pengolahan
karbon dioksida; mesin pengolahan limbah dan sampah; mesin pengolahan logam; mesin pengomposan; mesin pengukir
kayu; mesin pengukur ukuran; mesin pengulir; mesin pengumpul debu; mesin pengupas jagung dan biji-bijian; mesin
pengupas kulit; mesin pengupas kulit ari kopi; mesin pengupas kulit ari padi; mesin pengupas kulit kopi; mesin pengupas
makanan untuk keperluan industri; mesin penjilid buku untuk keperluan industri; mesin penjual; mesin penjual kopi; mesin
penjual makanan ringan; mesin penjual minuman dingin; mesin penjual otomatis; mesin penjual otomatis untuk makanan dan
minuman; mesin penjual otomatis untuk mengeluarkan minuman; mesin penjual otomatis untuk pengeluaran minuman; mesin
penjual otomatis yang dioperasikan dengan koin; mesin penjual otomatis, listrik, untuk minuman atau makanan; mesin
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penjualan elektronik otomatis; mesin penuai traktor-ditarik; mesin penyamakan kulit; mesin penyaring; mesin penyaring
[mesin]; mesin penyaring lumpur bor; mesin penyaringan; mesin penyebar pupuk; mesin penyegel botol; mesin penyegel
robot; mesin penyegel untuk keperluan industri; mesin penyemprot air; mesin penyemprotan; mesin penyiangan; mesin
penyortir botol; mesin penyortir buku otomatis; mesin penyortir dokumen; mesin penyortir kertas otomatis; mesin penyortir
untuk pemrosesan kimia industri; mesin penyulingan minyak; mesin perakitan sepeda; mesin perakitan untuk perangkat layar
kristal cair; mesin perata adukan mesin; mesin peregangan benang; mesin perforasi untuk keperluan industri; mesin perforasi
untuk pengerjaan logam; mesin perontok; mesin persiapan makanan dan pengolahan minuman; mesin persiapan makanan,
elektromekanis; mesin pertanian; mesin pertukangan; mesin pesawat terbang; mesin petrol breaker; mesin photoengraving;
mesin pisau penajaman; mesin pistol hopper; mesin planing; mesin planing kayu; mesin planing untuk pengerjaan logam;
mesin pneumatik; mesin pneumatik dan aparat; mesin polishing barley; mesin polishing belat; mesin pompa angin (instalasi
bengkel); mesin pompa bertekanan tinggi; mesin potong, listrik; mesin press besi untuk pakaian; mesin press krah; mesin
press setrika pakaian; mesin puting beliung; mesin rajut; mesin raket merangkai; mesin ramjet untuk pesawat; mesin ramjet,
selain untuk kendaraan darat; mesin rel-peletakan; mesin rem pembilasan; mesin roket, selain untuk kendaraan darat; mesin
rokok untuk keperluan industri; mesin sandblasting; mesin satinizing; mesin scutching untuk industri tekstil; mesin semprot
angin (air duster); mesin senapan semprot angin; mesin sentrifugal; mesin setrika; mesin setrikaan; mesin slotting untuk
pengerjaan logam; mesin solder autogenous; mesin sortasi optik untuk biji-bijian; mesin sortasi optik untuk keperluan industri;
mesin sortasi optik untuk sereal; mesin sortasi untuk industri; mesin sortasi untuk keperluan industri; mesin sortasi, selain
uang; mesin sortir parsel otomatis; mesin sortir yang dikendalikan sensor; mesin sosis telor; mesin stamping; mesin stamping
otomatis; mesin stapler angin; mesin stereotip; mesin sumur minyak memompa; mesin susu; mesin susu homogenisasi; mesin
susun; mesin swaging; mesin tarring; mesin tedding; mesin tegap; mesin tekanan cuci; mesin telur mengiris; mesin tenoning;
mesin tentering tekstil; mesin tenun halus; mesin terbang-roda; mesin tiang pancang; mesin tidur siang untuk industri tekstil;
mesin tipografi; mesin tolol; mesin trueing; mesin turbojet untuk pesawat terbang; mesin turboprop untuk pesawat terbang;
mesin tutup botol; mesin tutup botol untuk makanan dan minuman; mesin typecasting; mesin uap; mesin untuk aerostats;
mesin untuk batang penyaring pembuatan rokok; mesin untuk cetak timbul; mesin untuk cuci periuk; mesin untuk daur ulang;
mesin untuk ekstrusi plastik; mesin untuk industri konstruksi; mesin untuk industri tekstil; mesin untuk kapal; mesin untuk kapal
laut; mesin untuk karet manufaktur; mesin untuk kayu gergaji; mesin untuk kendaraan bantalan udara; mesin untuk
memadatkan tanah; mesin untuk membentuk geta [gaya Jepang bakiak kayu]; mesin untuk membersihkan permukaan
menggunakan air bertekanan tinggi; mesin untuk membersihkan uang kertas; mesin untuk membuat artikel tekstil; mesin untuk
membuat jaring ikan; mesin untuk membuat kardus; mesin untuk membuat karton bergelombang; mesin untuk membuat
karung kertas; mesin untuk membuat kotak kertas; mesin untuk membuat minuman soda (listrik -); mesin untuk membuat
muncul soda; mesin untuk membuat pasta ikan; mesin untuk membuat susu bubuk; mesin untuk membuat susu kental; mesin
untuk membuat tas kertas; mesin untuk memotong dan membelah kayu untuk kayu bakar; mesin untuk memotong kayu lapis;
mesin untuk memotong-motong sampah hortikultura; mesin untuk mencuci gelas; mesin untuk mencuci peralatan dapur;
mesin untuk mengekstraksi garam; mesin untuk mengemas makanan; mesin untuk menghilangkan bahan limbah selama
proses industri; mesin untuk menyaring susu; mesin untuk menyortir bahan daur ulang; mesin untuk menyortir daun teh; mesin
untuk mineralisasi air minum; mesin untuk panci dan wajan cuci; mesin untuk pembuatan bahan kemasan; mesin untuk
pembuatan baterai; mesin untuk pembuatan bola lampu; mesin untuk pembuatan briket sarang lebah; mesin untuk pembuatan
chip memori; mesin untuk pembuatan enamel; mesin untuk pembuatan kawat dan kabel listrik; mesin untuk pembuatan kecap;
mesin untuk pembuatan keju; mesin untuk pembuatan mie; mesin untuk pembuatan miso; mesin untuk pembuatan pengikat
atau pengunci; mesin untuk pembuatan perangkat layar kristal cair; mesin untuk pembuatan permen; mesin untuk pembuatan
rokok; mesin untuk pembuatan semi-konduktor; mesin untuk pembuatan sepatu; mesin untuk pembuatan substrat semikonduktor; mesin untuk pembuatan tali; mesin untuk pengepakan dan pembongkaran; mesin untuk pengolahan bahan
makanan; mesin untuk pengolahan buah-buahan; mesin untuk pengolahan dimakan rumput laut; mesin untuk pengolahan
karet; mesin untuk pengolahan pencetakan pelat; mesin untuk pengolahan plastik; mesin untuk pengolahan pulp kayu; mesin
untuk pengolahan pulp kertas; mesin untuk pengolahan sayuran; mesin untuk pengolahan sereal; mesin untuk pengolahan
susu kental; mesin untuk pengolahan sutra mentah; mesin untuk persiapan pelat cetak; mesin untuk plastik bekerja; mesin
untuk produksi gula; mesin untuk produksi material pengemasan; mesin untuk pulp pengolahan buah; mesin untuk serat
pabrik pengolahan; mesin untuk stamping harga pada barang dagangan; mesin untuk tali jerami pembuatan; mesin untuk telur
cuci ulat; mesin untuk veneers manufaktur; mesin untuk wadah mengisi dengan cairan; mesin unutk persiapkan makanan
yang dioperasikan dengan listrik dan daya; mesin vibrator bensin; mesin yang dioperasikan untuk menentukan ketetapan letak
untuk mengontrol komputer penomoran mesin yang digunakan menempatkan posisi yang tepat; mesin, mesin perkakas,
peralatan yang dioperasikan daya; mesin, peralatan dan peralatan untuk digunakan di ladang minyak dan gas; mesin, selain
dari untuk kendaraan darat; mesin, selain untuk kendaraan darat; mesin-mesin dan instrumen-instrumen pengukur listrik statis;
mesin-mesin industri untuk membersihkan pasir; mesin-mesin makanan memotong untuk penggunaan komersial; mesinmesin makanan mengupas untuk penggunaan komersial; mesin-mesin makanan pencampuran untuk penggunaan komersial;
mesin-mesin penyaringan untuk digunakan pada pembuatan semikonduktor-semikonduktor; mesin-mesin saringan (filter)
membran; minuman panas mesin penjual; mixer [mesin]; mixer dapur, listrik; mixer genggam listrik untuk keperluan rumah
tangga; mixer listrik untuk keperluan rumah tangga; mixer makanan industri [mesin]; mixer makanan, listrik; mixer makanan,
listrik, untuk keperluan rumah tangga; mixer, listrik, untuk keperluan rumah tangga; mobil chassis metal lift; mobil lift; mobil
logam Lift; mobile crane; motor AC dan motor DC (tidak termasuk yang untuk kendaraan darat); motor arus searah; motor dan
generator listrik secara teknis cocok untuk mengubah listrik menjadi energi mekanik dan sebaliknya, termasuk sistem eksitasi
dan kontrol yang diperlukan; motor dan mesin selain untuk kendaraan darat yang digerakkan oleh motor dan bagiannya; motor
dan mesin, kecuali untuk kendaraan darat; motor hidrolik untuk excavator; motor linear; motor listrik dan bagiannya, selain
untuk kendaraan darat; motor listrik dan generator untuk peralatan penanganan material, termasuk sensor, kontrol dan
peralatan switching; motor listrik dengan transmisi roda gigi untuk mesin; motor listrik untuk jendela kendaraan operasional;
motor listrik untuk mesin; motor listrik untuk mesin dengan servo digital controller drive; motor listrik vibrator; motor listrik,
bukan untuk kendaraan darat; motor mesin jahit; motor servo arus bolak balik; motor servo untuk sistem pendingin udara;
motor starter; motor starter untuk kendaraan darat; motor untuk lift; motor untuk lift penumpang; motor winch; motor, listrik,
selain untuk kendaraan darat; motor, selain untuk kendaraan darat; mounting bracket disesuaikan untuk sistem pembuangan
untuk mesin pembakaran internal; muffler knalpot untuk motor dan mesin; muffler sebagai bagian dari sistem pembuangan
kendaraan; muffler untuk motor dan mesin; multi-tujuan mesin cuci tekanan tinggi; naik-on mesin pemotong rumput; noses
integral untuk mesin; notchers [mesin alat]; nozel bahan bakar; nozel isap untuk penyedot debu; nozel pengisian bahan bakar
non-otomatis; nozel pengisian bahan bakar otomatis; nozel untuk pembersih vakum; nozel-nozel udara panas yang
merupakan suku cadang dari senjata udara panas; obeng listrik tanpa kabel; obeng, listrik; obeng, pneumatik; obor blow gas
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dioperasikan; obor las; obor las, dioperasikan dengan gas; obor las, listrik; obor pemotongan, dioperasikan dengan gas; obor
propana untuk digunakan dengan bahan atap; obor propana untuk kliring salju dan es; obor propana untuk kliring vegetasi;
operator gerbang listrik; outerbox mulai mesin; oxyfuel pengelasan robot; pabrik [mesin]; pabrik akhir [mesin]; pabrik garam
dan lada, selain dioperasikan dengan tangan; pabrik garam listrik; pabrik garam, selain dioperasikan dengan tangan; pabrik
pakan; pabrik penggergajian; pabrik rempah-rempah, selain dioperasikan dengan tangan; pabrik sentrifugal; pabrik tepung
[mesin]; pabrik untuk keperluan rumah tangga, selain tangan dioperasikan; pahat untuk mesin; pakai piring untuk mesin;
pakaian kartu [bagian dari mesin carding]; pakan menghancurkan mesin [pabrik pakan]; pakan mesin penggiling; pakan
pencampuran mesin [pakan mixer]; pakan ternak mesin menghancurkan; palu [bagian mesin]; palu bor listrik yang
dioperasikan; palu hidrolik; palu latihan; palu latihan perkusi; palu listrik; palu pembongkaran; palu pneumatik; palu putar,
listrik; panas meleleh senjata lem; panci minyak mobil; panduan untuk mesin; parket lilin-Pemoles, listrik; particulate filter
[bagian mesin]; parut, listrik; pasta pembuat, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pedal drive untuk mesin jahit; pegas
(bagian dari mesin); pejalan kaki kuda mekanik; pel listrik; pel robot; pel uap; pel uap, listrik; pel uap, listrik, untuk keperluan
rumah tangga; pelat aus untuk peralatan industri; pelat cetak flexographic; pelat cetak litograf; pelat cetakan; pelat tunggal
untuk mendukung bantalan poros; pelempar salju; pelepasan dan pemasangan perangkat ban otomatis; pelepasan limbah
makanan [pembuangan sampah]; pelumas pompa; peluncuran menjadi bagian dari mesin; pemadat sampah; pemanas air
[bagian dari mesin]; pemancar pengerjaan ulang udara panas; pemanen untuk pertanian; pemanen yang ditarik traktor;
pemangkas lindung nilai [mesin]; pemangkas lindung nilai, listrik; pemangkas pagar rumput listrik; pemangkas rumput, listrik;
pemangkas tali untuk penggunaan di taman; pemasangan gantungan diadaptasi untuk sistem pembuangan untuk mesin
pembakaran internal; pemasangan pelat untuk mesin; pembersih dan penyapu kolam renang; pembersih lantai otomatis;
pembersih lantai robotik; pembersih uap multi-tujuan; pembersih uap untuk keperluan rumah tangga; pembersih udara
[bagian-bagian mesin]; pembersih vakum basah dan kering; pembersih vakum didukung oleh baterai yang dapat diisi ulang;
pembersih vakum genggam; pembersih vakum listrik; pembersih vakum listrik untuk keperluan industri; pembersih vakum
listrik untuk keperluan rumah tangga; pembersih vakum pusat; pembersih vakum ransel; pembersih vakum robot; pembersih
vakum siklon; pembersih vakum tabung; pembersih vakum tanpa kabel; pembersih vakum tegak; pembersih-pembersih untuk
menyolder ujung-ujung besi; pembuat smoothie, listrik; pembuatan innerbox mesin; pembuatan outerbox mesin; pembudidaya
bermotor; pembudidaya pertanian; pembuka jendela, hidrolik; pembuka jendela, listrik; pembuka jendela, pneumatik; pembuka
kaleng listrik; pembuka kaleng, listrik; pembuka pintu hidrolik dan penutup [bagian mesin]; pembuka pintu pneumatik dan
penutup [bagian mesin]; pembuka pintu, hidrolik; pembuka pintu, listrik; pembuka pintu, pneumatik; pembukaan dan
penutupan mekanisme listrik untuk jendela kendaraan; pemburu [Mesin Perkakas]; pemecah batu hidrolik; pemecah hidrolik
untuk backhoe; pemegang alat mesin; pemeras buah, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pemeras jus, listrik; pemeras
sayur dan buah yang dioperasikan dengan listrik dan daya; pemisah air; pemisah biji-bijian; pemisah debu; pemisah
kondensat; pemisah krim / susu; pemisah magnetik superkonduktif; pemisah magnetik untuk keperluan industri dalam
memisahkan partikel magnetik dari bahan tanah jarang; pemisah minyak; pemisah sentrifugal; pemisah siklon; pemisah
tangkai [mesin]; pemisah uap / minyak; pemisah untuk cairan; pemisah-pemisah layar LCD; pemoles sepatu, listrik; pemotong
PCD; pemotong [mesin]; pemotong [mesin] untuk keperluan rumah tangga; pemotong bawang putih, listrik; pemotong benang
milling [Mesin Perkakas]; pemotong beton; pemotong daging [mesin]; pemotong daging listrik untuk keperluan rumah tangga;
pemotong daging, listrik; pemotong daging, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pemotong jerami; pemotong lubang;
pemotong pizza listrik; pemotong sekam; pemotong sekam, listrik; pemotong tunggul pohon; pemotong waterjet robot; pemuat
belakang (backhoe); penajam gunting, listrik; penajam pisau, listrik; penanganan aparat robot; penanganan mesin,
[manipulator] otomatis; penangkap lumpur dan kolektor [mesin]; penapak (trek) untuk backhoe; penarik kuku, listrik; pencabik
untuk excavator; pencakar conveyor belt; pencetak kartu kredit yang dioperasikan dengan listrik dan daya; pencetak kartu
pembayaran yang dioperasikan dengan listrik dan daya; pencetakan mesin untuk digunakan dengan keramik; pencetakan
mesin untuk digunakan dengan tekstil; pencetakan mesin untuk digunakan pada lembaran logam; pencetakan piring, tidak
peka; pencetakan rol untuk mesin; pencetakan silinder; pendingin minyak untuk motor dan mesin; pendinginan sel bahan
bakar pompa untuk digunakan dalam aplikasi ruang angkasa; pendinginan sel bahan bakar pompa untuk digunakan dalam
kendaraan; penekan [mesin untuk keperluan industri]; penekan anggur; pengangkat Pallet/Pemindah Pallet; pengangkat
mekanis dan hidrolik; pengapian dengan magnet untuk mesin; pengasah (bagian-bagian mesin); pengatur kecepatan untuk
mesin; pengatur kecepatan untuk mesin, mesin dan motor; pengatur tekanan (bagian dari mesin); pengeboran mesin dan
bagian untuk itu; pengecil tekanan [bagian mesin]; pengecil tekanan menjadi bagian dari mesin; pengepres buah, listrik;
pengepres buah, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pengepres hidrolik; pengepres hidrolik untuk pengerjaan logam;
pengering kombinasi mesin cuci; penggali parit; penggemar aliran aksial untuk keperluan industri; penggemar sentrifugal;
penggemar untuk mesin mesin; penggerak bantuan listrik dan penggerak utama listrik untuk kendaraan, termasuk sensor,
kontrol dan peralatan switching; penggerak bantuan listrik dan penggerak utama listrik untuk peralatan seluler menggunakan
sensor, kontrol dan peralatan switching; penggerak dan perangkat listrik untuk kontrol dan pengoperasian peralatan pendingin
udara, sistem ventilasi, penyediaan hidro-teknologi dan peralatan distribusi, kompresor, peralatan vakum dan pendingin,
termasuk peralatan kontrol dan peralatan pengukur; penggerak hidrolik, pneumatik, elektrik atau elektromagnetik untuk katup,
keran atau klak katup; penggerak katup, keran atau klak katup [bagian dari mesin]; penggerak listrik dan peralatan generator
untuk konverter energi dan sistem penyimpanan, termasuk sistem eksitasi yang sesuai; penggerak listrik untuk permesinan
dan mesin pengolah, termasuk sistem switching dan kontrol; penggerak mula (prime movers) bukan elektrik, bukan untuk
kendaraan darat (selain "pembangkit listrik tenaga air" dan "pembangkit listrik tenaga angin"); penggerek tambang; penggiling;
penggiling daging, listrik; penggiling daging, listrik, untuk keperluan rumah tangga; penggiling dapur, listrik; penggiling elektrik;
penggiling kopi yang dioperasikan dengan daya; penggiling kopi, listrik; penggiling kopi, selain dioperasikan dengan tangan;
penggiling listrik; penggiling listrik untuk keperluan rumah tangga; penggiling makanan yang dioperasikan dengan listrik dan
daya; penggiling makanan, listrik; penggiling makanan, listrik, untuk keperluan industri; penggiling makanan, listrik, untuk
keperluan rumah tangga; penggiling makanan, listrik, untuk penggunaan komersial; penggiling obat [mesin]; penggiling
pneumatik; penggiling robotik; penggiling sudut; penggiling, listrik, untuk keperluan rumah tangga; penggilingan mesin untuk
pengobatan keramik dan logam; penggilingan pemotong [peralatan mesin]; penghancur; penghancur dari listrik untuk
keperluan rumah tangga; penghancur es, listrik; penghancur kertas untuk keperluan industri; penghancur untuk keperluan
industri; penghancur, listrik, untuk keperluan rumah tangga; penghubung cepat hidrolik untuk backhoe; pengiris keju [mesin];
pengisi sosis, listrik; pengisian bahan bakar hidrogen pompa untuk stasiun rumah; pengisian bahan bakar robot; pengolah
daging robot; pengolah makanan listrik (selain untuk keperluan rumah tangga); pengolah makanan, listrik; pengolah makanan,
listrik, untuk keperluan rumah tangga; pengolah tanah [mesin]; pengontrol mekanik untuk mesin dan motor; pengontrolpengontrol suhu untuk solder-solder besi listrik, peralatan penyolderan listrik dan alat-alat listrik untuk melepas bagianbagian/komponen-komponen elektronik; pengontrol-pengontrol suhu untuk solder-solder besi listrik, peralatan penyolderan
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listrik dan alat-alat listrik untuk melepas listrik.; pengumpan [bagian mesin]; pengumpan elektronik untuk hewan, selain hewan
peliharaan; pengumpan elektronik untuk satwa liar, hewan dan hewan peliharaan; pengumpan karburator; pengumpan kertas
[mencetak]; pengumpan mekanik untuk hewan; pengumpan mekanik untuk satwa liar; pengumpan ternak mekanik;
pengumpan-pengumpan solder listrik; pengumpul skala untuk boiler mesin; pengupas bawang putih, listrik; pengupas buah
listrik; pengupas buah, listrik; pengupas kentang, listrik; pengupas sayuran, listrik; pengurang tekanan (bagian dari mesin);
pentil merupakan mesin atau bagian dari mesin; pentil untuk digunakan dalam minyak dan gas, tempat penyimpanan,lubang
besar, dan alat silinder untuk melindungi sensor suhu; penugal benih untuk mesin pertanian; penukar panas [bagian mesin];
penukar panas menjadi bagian dari mesin; penutup dan layar untuk aparatus mengekstrasi cairan dan aparatus mengeringkan
(mesin); penutup jendela, hidrolik; penutup jendela, listrik; penutup jendela, pneumatik; penutup pintu, hidrolik; penutup pintu,
listrik; penutup pintu, pneumatik; penyalaan elektronik untuk kendaraan; penyangga tempat mesin; penyapu jalan [mesin];
penyapu listrik; penyapu tanpa kabel; penyapu, listrik; penyaring (bagian dari mesin) untuk keperluan industri, tidak digunakan
dalam hubungannya dengan mobil; penyaring udara untuk mobil; penyaringan mesin untuk pengolahan kimia; penyebar benih;
penyebar mekanis; penyebar pupuk traktor-ditarik; penyedot debu; penyedot debu basah; penyedot debu untuk keperluan
industri; penyedot debu untuk keperluan rumah tangga; penyedot debu untuk mobil; penyedot debu untuk penggunaan
komersial; penyemprot insektisida [mesin]; penyemprot otomatis untuk lukisan elektrostatik; peralatan dapur bertenaga listrik
untuk dicing, Mincing, mengiris dan memotong makanan; peralatan mekanik untuk industri keramik (termasuk mesin keramik
untuk bangunan); peralatan mekanik untuk industri sepeda; peralatan mesin; peralatan mesin computer numerical control
[CNC] untuk mesin pengepakan; peralatan mesin jahit; peralatan mesin untuk industri elektronik; peralatan mesin untuk logam
bekerja; peralatan mesin untuk mengolah produk-produk plastik setengah jadi; peralatan mesin untuk perawatan bahan dan
untuk manufaktur, tidak termasuk perkakas untuk produksi suku cadang otomotif, komponen, rakitan, sistem bodi, dan sistem
sasis; peralatan mesin untuk putus materi permukaan jalan; peralatan pembersih jendela, listrik; peralatan pembersih
menggunakan uap; peralatan pemisahan bahan padat, yaitu, mesin pengering material; peralatan pemisahan gas; peralatan
penanganan bongkar muat; peralatan pengelasan, dioperasikan dengan gas; peralatan pengolah wafer semi-konduktor;
peralatan pengolahan optics cold; peralatan pengukuran dan kontrol untuk minyak dan gas, ruang angkasa, otomotif, listrik
dan industri energi; peralatan penyolderan listrik; peralatan penyolderan listrik, yaitu, stasiun-stasiun pemanas untuk
penyolderan elektronik dan penyolderan substrat semikonduktor.; peralatan petrokimia; peralatan solder, listrik; peralatan tinta
untuk mesin cetak; peralatan untuk menumbuhkan benih; peralatan untuk pembuatan popok kertas; peralatan untuk
pembuatan pupuk; peralatan-peralatan menyolder listrik, yaitu, stasiun-stasiun pengerjaan ulang udara panas untuk
menyolder elektronik dan penyolderan substrat semikonduktor; peralatan-peralatan pengambilan vakum listrik; peralatanperalatan penyolderan; perangkap air kondensasi; perangkap nitrogen oksida untuk sistem pembuangan menjadi bagian dari
mesin pembakaran internal; perangkap uap; perangkat anti polusi untuk motor dan mesin; perangkat drive yang
electropneumatic untuk membuka dan menutup pintu kendaraan; perangkat drive yang elektromekanis untuk membuka dan
menutup pintu kendaraan; perangkat injeksi bahan bakar untuk mesin pembakaran internal; perangkat pemotong menjadi
bagian dari mesin; perangkat pengapian untuk mesin kendaraan darat; perangkat pengapian untuk mesin pembakaran
internal; perangkat pengurangan kebisingan untuk mesin dan bagian mesin; peredam kejut (elemen mesin bukan untuk
kendaraan darat); peredam kejut [bagian-bagian mesin]; peredam kejut pegas untuk mesin; peredam kejut untuk mesin;
peredam tekanan [bagian-bagian mesin]; perekatan mesin untuk digunakan dengan kayu lapis; perisai untuk aparatus
mengekstrasi cairan dan aparatus mengeringkan (mesin); perkakas bor listrik untuk rumah tangga; perkakas dan
perlengkapan untuk mesin jahit; perkakas pengangkutan [pertambangan]; permukaan penyaringan sebagai bagian dari mesin;
perumahan [bagian mesin]; pintu lift; pipa kepala sebagai bagian dari sistem pembuangan kendaraan; pipa knalpot otomotif;
pipa knalpot untuk mesin kendaraan darat; pipa tiup penyolderan, dioperasikan dengan gas; piring berlubang menjadi bagian
dari mesin untuk menyortir bahan; piring kecepatan proyeksi; piring mesin geser; pisau [bagian dari mesin]; pisau [bagian
mesin]; pisau mesin penggiling; pisau pemotong sekam; pisau untuk gergaji bundar; pisau untuk gergaji listrik; pisau untuk
mesin memotong; pisau untuk mesin pemindah tanah; pisau untuk pengolah makanan listrik; pisau, listrik; pistol semprot untuk
cat; piston (bagian dari mesin atau motor); piston [bagian dari mesin atau mesin]; piston untuk kompresor; piston untuk mesin;
piston untuk mesin kendaraan; piston untuk mesin kendaraan darat; piston untuk mesin pembakaran internal; piston untuk
silinder; pita perekat untuk katrol; pita/perekat pararel (termasuk sabuk konveyor, tidak termasuk sabuk mesin untuk
kendaraan darat; pita/perekat pararel (termasuk sabuk konveyor, tidak termasuk sabuk mesin untuk kendaraan darat) (bagian
dari mesin); pizza pemotong, listrik; platform kerja elevating seluler; platform lift logam; pneumatik ratchet kunci pas;
polikristalin berlian kompak [PDC] bor untuk mesin pengeboran; pompa [bagian mesin, mesin atau motor]; pompa [mesin];
pompa [mesin] untuk industri minuman; pompa aerasi untuk akuarium; pompa air bensin; pompa air dc; pompa air diesel;
pompa air listrik; pompa air listrik tekanan tinggi; pompa air untuk kolam renang; pompa air untuk mandi; pompa air untuk
mesin kendaraan darat; pompa air untuk mesin pancang; pompa air untuk motor dan mesin; pompa air untuk pemandian
pusaran air; pompa air untuk pemandian spa; pompa air untuk unit penyaringan air; pompa akuarium; pompa aliran aksial;
pompa bah; pompa bahan bakar untuk mesin; pompa bahan bakar untuk mesin kendaraan darat; pompa bahan bakar untuk
stasiun layanan; pompa bahan bakar yang dapat mengatur sendiri; pompa bir; pompa celup dc; pompa celup listrik; pompa
dan kompresor menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; pompa diesel; pompa hidrolik; pompa hidrolik untuk excavator;
pompa hisap; pompa kincir angin; pompa lobus putar; pompa lumpur; pompa macerator; pompa menjadi bagian dari mesin,
motor dan mesin; pompa meteran sentrifugal; pompa minyak untuk mesin kendaraan darat; pompa multiphase sekrup; pompa
pemulihan refrigeran; pompa pendingin untuk kendaraan sel bahan bakar; pompa pengeluaran bahan bakar untuk stasiun
pengisian (bahan bakar); pompa pengisian bahan bakar hidrogen untuk stasiun pengisian (bahan bakar); pompa pneumatik;
pompa putar; pompa resirkulasi air yang digunakan terutama untuk kolam renang dan spa; pompa saringan; pompa
sentrifugal; pompa sirkulasi; pompa submersible; pompa sumur submersible; pompa tekanan tinggi; pompa turbin regeneratif;
pompa turbin vertikal; pompa udara [instalasi garasi]; pompa udara akuarium; pompa udara bertekanan; pompa udara
elektronik terkompresi; pompa udara terkompresi; pompa udara untuk akuarium; pompa ulir; pompa untuk berenang melawan
arus; pompa untuk ekstraksi gas [mesin]; pompa untuk instalasi pemanas; pompa untuk mengaerasi akuarium dalam ruangan;
pompa untuk mesin kendaraan darat; pompa untuk mesin pendingin; pompa vakum; pompa vakum [mesin]; pompa volume
yang dikontrol; pompa, listrik; poros engkol; poros transmisi, selain untuk kendaraan darat; poros untuk pompa; poros, gandar
atau spindel, elemen mesin selain kendaraan darat; poros/batang dalam silinder mesin, poros nok.; pot air kondensasi; pot-pot
solder; power shovel; produk tubular yang dapat diperluas untuk digunakan dalam industri minyak dan gas; prosesor pelat
logam [mesin]; pukulan untuk mesin meninju; puli dinamo untuk kendaraan; puli tensioner untuk gubernur kecepatan lift; puli
timing belt; pulverisers [mesin]; pupuk kandang menyebarkan mesin; pusat bor menjadi bagian dari mesin; pusat mesin; pusat
mesin untuk kerja logam; putar air [kopling hidrolik]; radiator (pendingin) untuk motor dan mesin; radiator [pendinginan] untuk
motor dan mesin; rak dan pinion jack; rak pencuci piring [bagian dari mesin pencuci piring]; rammers [mesin]; rantai kenveyor;
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rantai lift logam; rantai roller menjadi bagian dari mesin; rantai roller, selain untuk kendaraan darat; rantai transmisi, selain
untuk kendaraan darat; ratchet kunci pas, listrik; reaktor deposisi uap fisik untuk semikonduktor manufaktur mesin; reaktor
deposisi uap kimia [CVD] untuk mesin manufaktur semikonduktor; reaktor epitaxial untuk semikonduktor manufaktur mesin;
reamers [bagian mesin]; reamers menjadi alat mesin; reciprocating kompresor; reciprocating pompa vakum; regulator (bagian
dari mesin); regulator [bagian mesin]; regulator air umpan [mesin]; regulator menjadi bagian dari mesin; regulator pengisian
air; regulator tekanan [bagian mesin]; regulator tekanan menjadi bagian dari mesin; rem band, selain untuk kendaraan darat;
rem cakram menjadi bagian dari mesin; rem cakram untuk mesin; rem kerucut menjadi bagian dari mesin; rem untuk backhoe;
rem untuk mesin; rem untuk mesin industri; renda membuat mesin; resistensi las robot; reverse osmosis pompa; rig
pengeboran; ring piston; robot dan lengan robotik untuk memotong makanan untuk pemakaian komersial; robot dan lengan
robotik untuk memproses minuman; robot dan lengan robotik untuk mencacah makanan untuk pemakaian komersial; robot
dan lengan robotik untuk mengupas makanan untuk pemakaian komersial; robot industri; robot industri tak berawak untuk
membawa makanan dan minuman; robot industri untuk bekerja bahan plastik; robot industri untuk kaca bekerja; robot industri
untuk kaca membentuk; robot industri untuk membentuk bahan plastik; robot industri untuk menjahit; robot industri untuk
mesin dan peralatan mesin; robot industri untuk pengelasan; robot industri untuk pengolahan dan membentuk kayu; robot
industri untuk peralatan mesin; robot las busur logam terlindung; robot las busur terendam; robot laser pemotong; robot
pembersih jendela; robot pemotongan plasma; robot pengamplas; robot pengelasan busur; robot pengelasan laser; robot
pengelasan orbital; robot penutup/ penyegel; robot untuk keperluan pribadi, yaitu robot untuk bebersih; robot untuk melakukan
pekerjaan rumah (untuk keperluan rumah tangga); robot untuk membersihkan; robot untuk pembawa bagasi; robot untuk
penggilingan; robotic mopper; roda abrasif untuk gerinda yang dioperasikan dengan daya; roda berputar; roda cacing untuk
mesin; roda gesekan untuk mesin; roda gigi menjadi bagian dari mesin; roda gigi planet, selain untuk kendaraan darat; roda
gigi untuk mesin; roda kawat untuk gerinda yang dioperasikan dengan daya; roda mesin; roda tembikar; rol jalan; rol konveyor;
rol penarik traktor; rol untuk mesin cetak rotary; rol untuk mesin pengolahan barley; roll pengiling; roll pengiling silinder; roll
pengiling untuk pengerjaan logam; roller otomatis; rotary blower; router [Mesin Perkakas]; rumah bantalan untuk mesin; rumit
mesin penggiling; rumput pemangkas, listrik; sabuk abrasif untuk sander yang dioperasikan dengan daya; sabuk dinamo;
sabuk kipas untuk mesin kendaraan darat; sabuk kipas untuk motor dan mesin; sabuk konveyor wire mesh; sabuk lift; sabuk
pengaman untuk penyedot debu; sabuk transmisi listrik untuk mesin; sabuk transmisi, selain untuk kendaraan darat; sabuk
untuk konveyor; sabuk untuk mesin; sabuk untuk mesin kendaraan pertanian; sabuk untuk motor dan mesin; salad spinners
[mesin dapur listrik]; saluran minyak pompa; sanders listrik; sanders pneumatik; sapu listrik; saringan (bagian dari mesin);
saringan (mesin); saringan [mesin atau bagian mesin]; saringan antaran balik (return line) hidrolik.; saringan hidrolik suspensi.;
saringan mesin.; saringan minyak roda gigi.; saringan minyak.; saringan oli.; saringan pengisap hidrolik.; saringan tangki.;
saringan tekanan tinggi hidrolik.; saringan udara kendaraan; saringan udara pada kabin.; saringan udara.; saringan untuk
cairan hidrolik.; saringan untuk kemudi servo (power steering).; saringan untuk motor dan mesin; saringan untuk sistem
pengereman.; saringan urea.; saringan ventilasi tangki.; saringan-saringan (filters) kartrid-kartrid untuk pengolahan minumanminuman; saringan-saringan (filters) untuk mesin-mesin dan peralatan-peralatan pengolahan makanan atau minuman;
saringan-saringan (filters) untuk mesin-mesin penyaringan; satu lembar pelat transfer difusi [bagian-bagian mesin]; scarifiers
[mesin pemindah bumi]; scroll saws [mesin]; sealer vakum listrik makanan; seeder siaran traktor-ditarik; segmen piston; sekop,
mekanis; sekrup konveyor; selang penyedot debu; selubung pompa untuk aparatus mengekstrasi cairan dan aparatus
mengeringkan (mesin); semprotan limbah; senjata [alat menggunakan bahan peledak]; senjata kuku pneumatik; senjata kuku,
listrik; senjata lem, listrik; senjata mendempul listrik; senjata semprot powder coating; senjata-senjata penyolderan; senjatasenjata udara panas; sentrifugal industri; sentrifugal minyak; sentrifugal susu [mesin]; sepatu mesin jahit; sepatu rem, selain
untuk kendaraan; serok untuk backhoe; servomotor; servomotors untuk mesin jahit; set motor-generator untuk penggunaan
energi alternatif; setrika menekan; setrika robot; setrika uap putar, portable, untuk kain; shaft tenun; shredders taman, listrik;
sikat [bagian dari mesin]; sikat dinamo; sikat karbon [listrik]; sikat kawat [bagian dari mesin]; sikat menjadi bagian dari mesin;
sikat menjadi bagian dari motor, generator dan dinamo; sikat rotary untuk mesin; sikat untuk penyedot debu; sikat,
dioperasikan secara elektrik [bagian-bagian mesin]; sil mekanik [bagian mesin]; silinder mesin untuk kendaraan; silinder mesin
untuk kendaraan darat; silinder untuk mesin; silinder untuk motor dan mesin; singkatan jack hidrolik; sisipan tumpukan lengan
[bagian mesin]; sistem asupan udara dan komponen untuk kendaraan; sistem buka tutup pintu listrik; sistem dan komponen
pemasukan udara untuk motor dan mesin; sistem dan mesin pembuatan semikonduktor; sistem larutan oksigen; sistem
larutan oksigen, yaitu, pompa akuarium yang menghasilkan air teroksigenasi dengan densitas tinggi; sistem lift buatan untuk
digunakan di dalam sumur minyak dan gas serta komponennya; sistem operasi elektro-magnetik untuk tujuan pembangkitan
yang meliputi penyediaan ke sistem kelistrikan kendaraan dan operasi motor terhenti dan selama fase akselerasi; sistem
operasi elektromagnetik untuk pembatasan getaran mekanis; sistem parkir mekanik; sistem pembuangan untuk kendaraan;
sistem pembuangan untuk mesin diesel; skid-steer loader; slicers makanan, listrik; slide bersandar [bagian-bagian mesin];
solder besi, dioperasikan dengan gas; solder besi, listrik; spindle bermotor frekuensi tinggi dengan konverter listrik frekuensi
tinggi dan unit power supply; spiralizer sayuran, listrik; squeezers buah listrik; squeezers buah, listrik, untuk keperluan industri;
stang piston; starter tendangan untuk sepeda motor; starter untuk motor dan mesin; stasiun-stasiun penyolderan; stasiunstasiun penyolderan listrik untuk menyolder elektronik dan penyolderan susbstrat semikonduktor; stasiun-stasiun solder; stater
penghidup/matikan mesin; stator (bagian dari mesin); stator [bagian dari mesin]; stators menjadi bagian dari mesin;
supercharger; superheaters; surat mesin sortasi; switch tekanan menjadi bagian dari mesin; tabel lift hidrolik; tabung paking
(bagian dari mesin); tabung pelumas lubrikator (bagian dari mesin); tali kipas untuk motor dan mesin; taman mesin mengolah;
tambour untuk mesin bordir; tanaman oksigen generator untuk industri akuakultur; tang hidrolik (bagian dari mesin
Membangun); tangga; tangga bergerak [eskalator]; tangki air pendingin untuk mesin mobil; tangki perluasan bagian dari
mesin; tap [bagian-bagian mesin, mesin atau motor]; tas alat, diisi dengan alat yang dioperasikan dengan daya; tas pengganti
kertas untuk pembersih vakum; tas penyedot debu; tekanan mengurangi katup menjadi bagian dari aparat kriogenik [mesin];
tekanan tinggi pompa untuk instalasi cuci; tepi rumput pemangkas [mesin]; tepung pabrik mesin; timing belt pulley [bagianbagian mesin]; timing belt untuk alat berat; timing belt untuk mesin kendaraan darat; timing belt untuk motor dan mesin; tinta
peralatan untuk mencetak blok; tiriskan auger, listrik; tiriskan salad [mesin dapur listrik]; tombak termal [mesin]; toolholder
untuk mesin pengerjaan logam [bagian-bagian mesin]; traktor rumput; transduser tekanan menjadi bagian dari mesin;
transmisi untuk mesin; transmisi, selain untuk kendaraan darat; transporter pneumatik; trek karet menjadi bagian dari crawler
di crane; trek karet menjadi bagian dari crawler di excavator; trek karet menjadi bagian dari mesin penggali; trek karet menjadi
bagian dari perayap di bajak salju; trek karet menjadi bagian dari perayap di buldoser; trek karet menjadi bagian dari perayap
di mesin konstruksi; trek karet menjadi bagian dari perayap di mesin pembuat jalan; trek karet menjadi bagian dari perayap di
mesin penyapu jalan; trek karet menjadi bagian dari perayap di mesin pertambangan; trek karet menjadi bagian dari perayap
di mesin pertanian; trek karet menjadi bagian dari perayap di pavers; trek karet menjadi bagian dari perayap pada alat berat;
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trek karet menjadi bagian dari perayap pada mesin dan peralatan bongkar muat; trek karet menjadi bagian dari skid-steer
loader; trek karet untuk bajak salju perayap; trek karet untuk derek perayap; trek karet untuk ekskavator perayap; trek karet
untuk mesin pertambangan crawler; trek karet untuk pavers perayap; trotoar yang dapat bergerak; tumpukan kecepatan untuk
mesin; tumpukan lengan [bagian mesin]; tungsten arc gas las robot; turbin angin; turbin gas, selain untuk kendaraan darat;
turbin hidrolik; turbin uap, selain untuk kendaraan darat; turbin udara untuk pesawat terbang; turbin udara, selain untuk
kendaraan darat; turbin, kompresor, katup, pompa sentrifugal, dan peralatan terkait dalam bidang minyak dan gas, jalur pipa
minyak dan gas, petrokimia dan industri.; turbin, selain untuk kendaraan darat; turbocharger untuk mesin; turbocompresor;
turbogenerators; tympans [bagian dari mesin cetak]; unit catalytic converter untuk knalpot kendaraan; unit kipas angin listrik
untuk pembersih vakum; unit pembersih ultrasonik elektronik; unit pembuangan limbah; unit pembuangan limbah, listrik; unit
pembuangan sampah; unit pembuangan sampah elektrik; unit pengeluaran makanan dan minuman yang dikontrol suhu dalam
sifat mesin penjual otomatis; unit roda gigi untuk mesin; unit roda gigi untuk transmisi daya/tenaga; universal joints
[sambungan Cardan]; ventilasi bak mesin positif [PCV] katup untuk motor dan mesin; vibrator [mesin] untuk keperluan industri;
vibrator beton; vibrator beton, listrik; waterers elektronik untuk hewan, selain hewan peliharaan; waterers ternak mekanik;
weeders robot bertenaga surya untuk taman; whisks, listrik, untuk keperluan rumah tangga; windlasses bertenaga listrik;
windrowers untuk mesin pertanian; winnowers===
===ALAT LAS MANUAL; ALAT UNTUK MEMASUKAN BENANG DALAM LOBANG JARUM; Alat Ketam; Alat Pemotong
Kapalan; Alat Pemotong inti Apel; Alat Pengasah Manual; Alat Penitik yang di pukul; Alat bajak selokan [perkakas tangan];
Alat cukur listrik; Alat gulungan pita [alat tangan]; Alat kecil dengan ujung runcing (alat tangan); Alat manikur dan pedikur; Alat
pelantak (alat tangan); Alat pelebar lubang tabung; Alat pelebar lubang tabung (alat tangan); Alat pelepas dan pemotong
jahitan / Sontekan Bahan; Alat pelubang; Alat pelubang karcis; Alat pelubang paku; Alat pemotong (pisau); Alat pemotong
ujung (alat tangan); Alat pemotong ulir sekerup [alat tangan]; Alat pencabut tanaman berduri (alat tangan); Alat pencacah
daging (alat tangan); Alat pendempul non-listrik; Alat pengasah dari kulit; Alat pengasah mata pisau; Alat pengebor; Alat
pengepang rambut (alat tangan); Alat pengikat [pemegang]; Alat pengikis/ pengupas; Alat pengiris untuk keperluan dapur; Alat
pengupas kabel [perkakas tangan]; Alat peniup tungku perapian [alat tangan]; Alat penomoran; Alat perata batu gerinda; Alat
peregang dari logam (peralatan tangan); Alat peregang kawat logam [perkakas tangan]; Alat potong besi; Alat potong
memotong keperluan makan; Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); Alat potong ulir [perkakas
tangan]; Alat semprot udara gagang karet dan aluminium; Alat stamping-out [perkakas tangan]; Alat untuk membuat desain
timbul; Alat untuk membuat desain timbul (perkakas tangan); Alat untuk mengeluarkan biji buah-buahan; Alat untuk
menghilangkan bulu, listrik dan bukan listrik; Alat untuk menumbuk [perkakas tangan]; Alat-alat pengasah; Alat-alat tangan
tungsten carbide; Amplas kaki; Ani-Ani; Baja pengasah, kikir; Bangkil; Bangku catok [alat tangan]; Batang pemotong [perkakas
tangan]; Batu asah; Batu asah sabit; Batu gerinda; Batu gosok; Batu pemotong; Batu potong besi (manual); Batu potong
keramik (manual); Bedog; Beliung; Beliung (alat); Besi ketam; Besi pemotong kuku binatang (alat tangan); Besi perapat; Besi
runcing untuk memisahkan tali pilin; Besi untuk membuat lipatan; Besi untuk menandai ternak dengan cap; Bit berlubang
[bagian dari perkakas tangan]; Blencong; Bor gurdi tangan untuk tukang kayu; Bor tangan , dioperasikan dengan tangan;
Buffer kuku; CETOK; Cakar paku (alat-alat tangan); Catok F; Catok meja; Catok rambut; Cincin pukulan [krakeling];
Combination spanner; Combination spanner set; Daun gunting; Dekol; Dodos; Dongkrak angin yang digerakkan dengan
tangan; Dongkrak dioperasikan dengan tangan; Dudukan tanggam; GURDI TANGAN (GEREK) TUKANG KAYU; Gada;
Gagang alat pelebar lubang; Garpu penyiangan [perkakas tangan]; Garu Bugis; Gerek (perkakas tangan); Gerek dada; Gerek
runcing (alat tangan); Gerek sedok, pahat lekuk (perkakas tangan); Gergaji besi, dioperasikan dengan tangan; Gergaji ukir;
Gobet; Godam; Gunting Kain Zig-Zag / Gerigi; Gunting besar; Gunting beton; Gunting kuku dan kultikula; Gunting lipat;
Gunting pencukur ternak; Gunting rambut, gunting pemangkas, kulit pegasah pisau cukur, daun gunting, gunting besar,
gunting kuku, gunting tanaman, gunting janggut, gunting ternak, besi pengeriting rambut, alat pelobang telinga.; Gurdi sekrup
tipis (perkakas tangan); Intan pemotong kaca [bagian alat tangan]; Jarum pengukir; Jepitan untuk pengeriting rambut; KETAM;
Kapak; Kapak kecil; Kapak untuk mmbuat lubang; Kelewang; Kepala bor; Ketam; Ketam sponeng; Ketokan dan set mati
[perkakas tangan]; Kikir; Kikir [perkakas tangan]; Kikir batu gosok; Kikir kaki (foot files); Klem untuk tukang kayu atau pembuat
kaleng; Kored; Kotak persambungan kayu siku-siku[perkakas tangan]; Kotak pisau silet; Kotak tempat alat-alat cukur; Kulit
pengasah pisau cukur; Kunci Inggris; Kunci L; Kunci Ring; Kunci Y; Kunci baut keran; Kunci inggris ulir [perkakas tangan];
Kunci kepala bor (manual); Kunci mur [alat tangan]; Kunci pas [perkakas tangan]; Kunci pas pipa; Laser hair removal aparat
untuk keperluan rumah tangga; Lesung; Linggis; Lumpang; Lumpang untuk menumbuk [perkakas tangan]; MATA BOR; Martil;
Mata bor (bagian dari alat tangan); Mata bor kaca; Mata cutting besi; Mata cutting diamond; Mata gergaji [bagian dari alat
tangan]; Mata gerinda diamond; Mata pahat berbentuk persegi; Model kaki dari kayu [perkakas tangan pembuat sepatu];
Nibbler [alat-alat tangan, tangan-dioperasikan]; PENTUNGAN; PISAU KETAM; Pacul; Pahat Pengukir; Pal (perkakas tangan);
Palu; Palu besi; Palu bumping [perkakas tangan]; Palu dari kuningan [perkakas tangan]; Palu kambing; Palu pemahat; Palu
pengeling (alat tangan); Pancong; Parang; Pedang (senjata); Pedang kelewang; Pegangan gergaji; Pelat potong uliran
bergelang; Pelubang tengah (alat tangan); Pemadat tanah [perkakas tangan]; Pemangkas tanaman pembatas; Pembelah
buah-buahan (alat tangan); Pembuka kaleng, bukan listrik; Pemoles kuku; Pemoles kuku, listrik; Pemoles kuku, listrik atau
non-listrik; Pemoles kuku, non-listrik; Pemotong nylon; Pemotong penggilingan [perkakas tangan]; Pemotong rambut listrik;
Pemotong spiral untuk sayuran, dioperasikan dengan tangan; Pemotong sumbu (gunting); Pencincang sayuran; Pengasah
dioperasikan secara manual; Pengasah palu; Pengeriting rambut; Penggali parit (alat tangan); Penggaris siku [perkakas
tangan]; Penggilesan; Penghilang bulu menggunakan laser, selain untuk tujuan medis; Penghilang kapalan dan kalus; Pengikir
jarum; Pengiris telur, bukan listrik; Pengkorek Api; Penyambung pahat; Penyebar [sendok garpu]; Penyemprot ransel (nonlistrik) untuk dibawa di bagian belakang; Penyemprot yang dioperasikan dengan tangan untuk mengeluarkan bahan
pembersih; Peralatan makan; Peralatan pembuatan tato; Peralatan steril untuk penindik badan; Peralatan tangan; Perangkat
perawatan kuku kaki; Perangkat untuk perawatan tangan dan kuku; Perangkat untuk perawatan tangan dan kuku, listrik;
Perkakas kebun dioperasikan dengan tangan; Perkakas ketam (perkakas tanggan); Perkakas pengeling, dioperasikan tangan;
Perkakas pengosok [alat tangan]; Perkakas tangan dioperasikan dengan tangan; Perlengkapan makan minum dari perak
(pisau- pisau, garpu-garpu dan sendok-sendok); Perlengkapan perapian dari besi; Peso; Piler pengunci rahang; Pisau Ketam;
Pisau [perkakas tangan]; Pisau cukur, listrik atau non-listrik; Pisau cukur, non-listrik; Pisau hobi [pisau bedah, bukan medis];
Pisau kater; Pisau ketam (alat tangan); Pisau kikis (alat tangan); Pisau pemangkas tanaman; Pisau pemotong daging; Pisau
penyisik; Pisau silet; Pisau tarik penyerut kayu; Pisau tukang pemasang sepatu kuda; Pisau untuk ketam; Pisau untuk
mencangkok tanaman; Pisau untuk pencampur cat; Piso; Pompa air tangan, cangkul, sekop, gerinda, batu asahan, gergaji
tangan, intan pemotong kaca, obeng, kunci, kikir, dongkrak tangan, pisau-pisau, perkakas ketam, pedang, palu (martil), borbor, tang, pisau cukur, sabit, kampak, pahat tusuk, godam, alat pematri, alat solder, linggis, serutan kayu (bukan listrik atau
mesin), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot cairan (sprayer dengan tangan), alat penyemprot serangga
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(alat tangan), pisau pemangkas tanaman, pisau untuk pemotong rumput (alat tangan), alat penyemprot hama tanaman
(sprayer) yang digerakkan dengan tangan, alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan dengan tangan), penyemprotpenyemprot backpack manual dengan tekanan tinggi, penyemprot-penyemprot ransel semi otomatis, alat penanam benih
(benih jagung, padi, kacang-kacangan dan sayur-sayuran), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot serangga
(alat tangan), gerek (alat tangan), alat pelubang, kampak-kampak, batang pemotong, pisau pemangkas tanaman, mata bor
(bagian dari alat tangan), alat pengasah mata pisau, pisau (alat tangan), pemangkas tanaman pembatas, pisau untuk
mencangkok tanaman, pahat-pahat, alat pemotong (pisau), pisau kecil, alat penyemprot obat pembasmi parasit tanaman (alat
tangan), alat penggali (alat tangan), pegangan bor (alat tangan), bor-bor, pemadat tanah (alat tangan), alat pemotong (alat
tangan), alat pemetik buah (alat tangan), alat-alat kebun (alat tangan), alat-alat pencangkokan (alat tangan), bor tangan (alat
tangan), alat pemecah es, alat pemercik obat serangga (alat tangan), semprotan obat serangga (alat tangan), alat penguap
obat serangga (alat tangan), gergaji ukir, pisau baja, pisau-pisau, gunting pemotong rumput (alat tangan), pisau pemotong,
alat pelobang (alat tangan), alat pembunuh parasit tanaman, gunting besar pemangkas, pompa (tangan), alat pelantak tangan
(alat tangan), daun gergaji (bagian dari alat tangan), pegangan gergaji, gergaji (alat tangan), gunting, obeng, sabit-sabit
bertangkai, gunting tanaman, alat-alat pengasah, alat penyemprot serangga (alat tangan), alat pencabut tangan berduri (alat
tangan), pemangkas pohon, alat penyemprot obat pembasmi serangga (alat tangan), pencincang sayuran, pisau sayuran,
pemotong sayuran, pengiris sayuran, roda pengasah (alat tangan), kunci inggris (alat tangan).; Pompa udara dioperasikan
dengan tangan; Puput (Linggis); Rautan lilin; SENDOK BESAR TUANGAN; SENDOK SEMEN; SILET; SISIR BESI; Sabit
gagang panjang; Sambungan untuk pegangan bor untuk tap potong ulir; Sapu Api; Sarung dodos; Sekerup bangku;
Semprotan untuk penyemprotan insektisida; Sendok bebek plastik; Sendok besar untuk pengecoran [alat tangan]; Sendok
tuang; Sendok tuang [perkakas tangan]; Sendok tuang untuk anggur; Senjata yang dipakai pada sisi badan selain senjata api;
Senjata, dioperasikan dengan tangan, untuk mengeluarkan damar; Sepit (Capit Besi Untuk Pembuatan Golok); Setrika Uap
yang dihasilkan dari gas; Setrika datar; Setrika datar, non-listrik; Setrika listrik; Setrika-setrika listrik; Shredders sayur, tangandioperasikan; Sisir besar [perkakas tangan]; Sodet (Sendok Penggorengan); Sudip untuk digunakan seniman; Sudip/Sodet
(alat tangan); Sundung (Alat Angkut); Tali pengasah pisau cukur dari kulit; Tang; Tang kuku; Tang pemotong kulit kuku; Tang
pencapit; Tang potong; Tanggem; Tangkai batu asah; Tangkai batu basah; Tesi; Tesi (Sendok); Tisi (Sendok); Tombak untuk
menangkap ikan; Transplanters, tangan dioperasikan; Tuas pengungkit; Utat (Alat Permainan Ontek Dari Kayu); Wakil rahang
logam; abrading alat, tangan-dioperasikan; abrading instrumen, tangan-dioperasikan; aduk tongkat untuk pencampuran cat;
aerator rumput, tangan-dioperasikan; alat pemotong dan pemangkas rambut; alat Scraping [alat-alat tangan]; alat catok
bubut; alat cukur; alat flaring [alat-alat tangan]; alat fulling [alat-alat tangan]; alat grafting [alat-alat tangan]; alat graving [alatalat tangan]; alat isi angin; alat lansekap tangan dioperasikan; alat listrik dan non-listrik untuk manicure; alat listrik dan nonlistrik untuk pedicure; alat makan daur ulang; alat manikur; alat pedikur; alat pelurus rambut; alat pemotong (pisau); alat
pemotong [alat-alat tangan]; alat pemotong daging [perkakas tangan]; alat pemotong pizza [bukan elektrik]; alat pemotong plat
baja; alat pemotong tangan dioperasikan; alat pemotong tangan dioperasikan untuk digunakan dapur; alat pengasah mata
pisau; alat penggosok kuku jari; alat pengikis cat [perkakas tangan]; alat pengiris makanan yang dioperasikan dengan tangan;
alat pengiris sayuran (non-listrik); alat pengolah makanan dan alat pemotong yang dioperasikan dengan tangan, alat
pengupas makanan, alat pengiris sayuran.; alat pengukur ulir; alat pengukur ulir (alat tangan); alat pengulir pipa (alat tangan);
alat perbaikan otomotif tangan dioperasikan; alat perforating [alat-alat tangan]; alat pertanian, dioperasikan dengan tangan;
alat potong berputar [perkakas tangan]; alat rantai breaker untuk digunakan dengan rantai sepeda motor; alat rantai keling
untuk digunakan dengan rantai sepeda motor; alat ratchet tangan untuk instalasi dan penghapusan alpine ski dan snowboard
balap gerbang; alat tabung pembakaran; alat tangan dioperasikan; alat tangan dioperasikan untuk dicing makanan; alat
tangan dioperasikan untuk memotong makanan; alat tangan dioperasikan untuk memungut sampah; alat tangan dioperasikan
untuk mengiris makanan; alat tangan hidraulik; alat tangan listrik untuk tato; alat tangan non-listrik untuk tato; alat tangan untuk
keriting rambut; alat tangan untuk rambut keriting, non-listrik; alat tangan yang dioperasikan secara manual; alat tas, penuh
dengan alat-alat tangan tangan dioperasikan; alat untuk cairan decanting [alat-alat tangan]; alat untuk memadatkan tanah
[perkakas tangan]; alat untuk memasukkan angin ban manual; alat untuk menghilangkan bulu, listrik dan non-listrik; alat-alat
cukur tubuh listrik; alat-alat cukur wajah listrik; alat-alat pertanian yang dioperasikan dengan tangan; alat-alat tangan
dioperasikan untuk craftspersons; alat-alat tangan dioperasikan untuk es mencukur; alat-alat tangan dioperasikan untuk
hewan menguliti; alat-alat tangan dioperasikan untuk ikan menguliti; alat-alat tangan dioperasikan untuk lampu penanaman;
alat-alat tangan dioperasikan untuk melucuti perangkat peledak improvisasi [IED]; alat-alat tangan dioperasikan untuk
membungkuk pipa; alat-alat tangan dioperasikan untuk menghapus herpes zoster; alat-alat tangan dioperasikan untuk
menghapus papan selancar lilin; alat-alat tangan dioperasikan untuk seniman; alat-alat tangan dioperasikan untuk tukang
kayu; alat-alat tangan mitra sanders makhluk; alat-alat tangan multifungsi; alat-alat tangan tangan dioperasikan dijual di pradiisi tas perkakas; alat-alat tangan untuk labu ukiran; alat-alat tangan untuk menghapus mendengar baterai bantuan; alat-alat
tangan untuk perbaikan dan pemeliharaan sepeda; alat-alat tangan untuk seniman; ampelas roda gerinda; anakan, tangan
dioperasikan; aparat cukur, listrik; aparat cukur, non-listrik; aparat elektrolisis untuk hair removal; aparat paste tangan
dioperasikan [tangan-tools]; aparatur cukur; aparatur microblading; aparatur tato kosmetik; aparatus untuk menghancurkan
parasit tanaman, tangan-dioperasikan; arit; asah [tangan alat]; atomizers tangan dioperasikan untuk keperluan industri atau
komersial; atomizers yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan pertanian; bagel slicers [pisau]; bar pemotong,
tangan-dioperasikan; batu asah baja; batu asah sabit; batu gerinda; bayonet; belati; beliung; bellow menempa tangan
dioperasikan; berhenti wakil benda kerja; besi datar, listrik; besi pelamur [alat-alat tangan]; besi pengasah; betel besi; bilah
gergaji besi; billhooks; bit kawat gigi; bit pengebor terbuat dari karbid untuk membuat lubang (bagian dari peralatan tangan); bit
untuk latihan tangan; bius kutikula; blok tuas tangan; body piercing instrumen kit; bor (peralatan tangan); bor tangan bukan
listrik untuk kayu; bor tangan tidak termasuk bor listrik; bor untuk mengukir; botol anggur foil pemotong, tangan-dioperasikan;
braiders rambut, listrik; branders barbekyu; broadaxes; broadforks untuk keperluan pertanian; buffer kuku untuk digunakan
dalam manicure; busur gergaji; cakar daging logam; cake pemotong; cake pisau; cangkul [perkakas tangan]; cangkul
penyiangi; celemek alat; celurit; chain block; chain block electrik; chuck untuk alat-alat tangan dioperasikan; cincin sabit; clurit
untuk rumput [perkakas tangan]; corers sayuran; crimpers rambut, listrik; croppers foto; darurat pemotong sabuk pengaman;
dermographs [tato mesin]; deveiners udang; dibbers, tangan dioperasikan; dicers makanan, tangan-dioperasikan; dies
meninju; dies untuk digunakan dengan alat-alat tangan dioperasikan; dioperasikan secara manual cukur penajam pisau;
dioperasikan secara manual grease guns; dioperasikan secara manual kerekan genggam; dioperasikan secara manual
penajam tepi untuk ski dan snowboards; dipanaskan elektrik pengeriting rambut, alat tangan; dispenser, kaset cukur, tempat,
dan katrid, semua didesain secara khusus untuk silet/pisau cukur dan berisi silet/pisau cukur; dongkrak manual; drywall elang
[alat-alat tangan]; edgers rumput, tangan-dioperasikan; ekspander [tangan alat]; ekstensi bar untuk alat-alat tangan; ekstensi
untuk alat-alat tangan; epilator; es kapak untuk mountaineering; es palu; es pencakar [alat-alat tangan]; es picks; file [alat]; file
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kaki [pedicure mengimplementasikan]; file, tangan dioperasikan; frame untuk handsaws; gaffs memancing; gagang pisau;
gagang pisau logam; gala senjata, tangan-dioperasikan; galah berkait / gancu; garpu; garpu biodegradable; garpu daur ulang;
garpu fondue; garpu ikan; garpu kue; garpu makanan penutup; garpu meja; garpu meja stainless steel; garpu meja sterling
silver; garpu penggali [garpu sekop]; garpu pertanian [alat-alat tangan]; garpu plastik; garpu rumput; garpu salad; garpu sekali
pakai; garpu siput; garpu ukir; garu [perkakas tangan]; garu alat-alat tangan menjadi; garu golf; garu jebakan pasir; gavels
[tangan alat]; gergaji [perkakas tangan]; gergaji logam-pemotongan; gergaji pit; gergaji potong; gergaji untuk memotong
cabang; gerinda tangan (disk grinda); geser kotak [alat-alat tangan dioperasikan]; golok pemotong daging; grease guns,
tangan-dioperasikan; grooving alat, tangan-dioperasikan; gula sendok [alat-alat tangan]; gunting anjing; gunting berkebun;
gunting besar (alat tangan); gunting besar pemangkas; gunting bordir; gunting dapur; gunting ikebana; gunting jahit; gunting
jenggot, non-listrik; gunting kebun; gunting kertas; gunting kuku; gunting kuku bayi; gunting kuku, listrik atau non-listrik; gunting
kutikula; gunting pemangkas; gunting penjahit; gunting rambut; gunting rambut non-listrik untuk hewan; gunting rambut tangan
dioperasikan untuk hewan; gunting rambut untuk hewan [instrumen tangan]; gunting rambut untuk hewan menjadi instrumen
tangan; gunting rambut untuk penggunaan pribadi, listrik dan non-listrik; gunting rambut, listrik; gunting rambut, listrik atau nonlistrik; gunting rambut, listrik dan baterai bertenaga; gunting rambut, non-listrik; gunting rambut, tangan-dioperasikan; gunting
rumah tangga; gunting rumput [instrumen tangan]; gunting saku; gunting serbaguna; gunting unggas; gunting untuk anakanak; gunting untuk keperluan rumah tangga; gunting untuk memotong cabang pohon; gunting untuk memotong rambut;
gunting wol; gunting*; gunting, tangan dioperasikan; hacksaws; handsaws; hawks [perkakas tangan]; helikopter sayuran;
hidung pemangkas rambut, listrik; hoop pemotong [alat-alat tangan]; hullers strawberry; insektisida penyemprot [alat-alat
tangan]; instrumen alis menusuk; instrumen cukur; instrumen cukur listrik; instrumen dan alat untuk hewan menguliti;
instrumen labia menusuk; instrumen menusuk alat kelamin perempuan; instrumen menusuk kelamin laki-laki; instrumen
menusuk pusar; instrumen menusuk puting; instrumen pemotong tabung; instrumen tangan untuk hewan pemotongan tukang
daging; instrumen tindik lidah; instrumen tindik telinga; isau dapur untuk mengiris ikan; isi cutter; jack sepeda motor
mengangkat, tangan-dioperasikan; jarum tato; jarum tindik telinga; jenggot gunting, listrik; jenggot pemangkas, listrik; jeruk
pemangkas [pisau]; jig-gergaji [alat-alat tangan dioperasikan]; jig-gergaji, tangan-dioperasikan; kaleng minyak untuk pelumas
mesin [tangan alat]; kampak; kapak es; kape; karpet dan lantai pokok Penghilang [perkakas tangan]; kartrid berisi pisau cukur;
kartrid untuk pisau cukur; kasus khusus disesuaikan untuk rambut keriting listrik setrika; kawat crimpers [alat-alat tangan];
keburukan bangku; keburukan logam; keju pesawat, non-listrik; keju slicers, non-listrik; keran [tangan alat]; keran alat-alat
tangan menjadi; keran tangan; keriting besi, non-listrik; ketam karbid untuk alat pemotong; ketam linggis (alat tangan); kickers
lutut [alat-alat tangan]; kikir kuku; kikir kuku listrik untuk perawatan kuku; kikir kuku, listrik; klem [tangan alat]; klem tukang
kayu; koki pisau; kotak kunci pas; kue garpu; kuku oranye tongkat; kulir; kulir [berkebun]; kulir tukang batu; kumis dan jenggot
pemangkas; kunci L; kunci hex; kunci pas adjustable; kunci pas busi; kunci pas die [alat-alat tangan]; kunci pas filter oli; kunci
pas kepala fleksibel; kunci pas lonjakan sepatu golf; kunci pas mur; kunci pas ratchet [perkakas tangan]; kunci pas sekrup;
kunci pas soket [perkakas tangan]; kunci pas torsi; kunci pas, tangan dioperasikan; kunci roda; kunci tabung; kunci-kunci
monyet; lantai pencakar [alat-alat tangan]; lifter tanah, tangan-dioperasikan; linggis [perkakas tangan]; logam-pemotongan
gunting [gunting timah]; mandolines untuk sayuran mengiris; manikur; manikur dan pedikur alat; manual dioperasikan alat
untuk menyuntikkan paku pupuk padat ke dalam tanah [alat berkebun]; manual dioperasikan pemangkas pohon; mata gergaji
bundar PCD (peralatan tangan); mata obeng; mata pisau untuk serut; mata screw driver; melayani pisau; memilih kepala;
menangani sabit; mencukur kit; mengapung [tangan alat]; mengasah alat dan instrumen, tangan-dioperasikan; mengasah roda
untuk pisau dan pisau; mesin tato kosmetik; mincers, non-listrik; mortir dan alu untuk menumbuk [alat-alat tangan]; non-listrik
manicure set; non-listrik rol rambut [tangan alat]; obeng, non-listrik; oranye tongkat [manicure alat]; pahat; pahat pemahat;
pahat tanggam; pakai sendok garpu; palu; palu [instrumen tangan]; palu [perkakas tangan]; palu batu; palu cakar; palu dari
tembaga; palu darurat; palu kayu; palu melarikan diri darurat; palu tukang batu; palu, tangan dioperasikan; panduan langsing
wallpaper [alat-alat tangan]; papan amril; parang; pasta pemotong, tangan-dioperasikan; pedang; pedang Jepang; pedang
pendek; pedicure set, listrik; pegangan kayu untuk alat-alat tangan tangan dioperasikan; pegangan ratchet; pegangan sabit
logam; pegangan untuk alat-alat tangan tangan dioperasikan; pegangan, bukan dari logam, untuk alat-alat tangan tangan
dioperasikan; pegangan, logam, alat bantu tangan tangan dioperasikan; pelunak daging dalam bentuk instrumen cabang untuk
berdebar daging; pelunak daging dalam bentuk palu dapur; pelurus rambut, listrik; pemangkas jenggot; pemangkas jenggot,
non-listrik; pemangkas lindung nilai [alat-alat tangan dioperasikan]; pemangkas pohon; pemangkas rambut, listrik; pemangkas
rambut, listrik atau non-listrik; pemangkas rambut, listrik dan baterai bertenaga; pemangkas-pemangkas rambut kaki listrik;
pemangkasan gergaji [alat-alat tangan]; pemangkasan pisau; pembuka tiram; pemegang alat; pemegang bor [alat-alat
tangan]; pemegang pisau menyelam; pemetik buah [alat-alat tangan]; pemotong PCD (peralatan tangan); pemotong baut
[perkakas tangan]; pemotong bawang putih, non-listrik; pemotong foil; pemotong goreng Prancis, tangan-dioperasikan;
pemotong kaca; pemotong kawat; pemotong mitra menjadi alat-alat tangan; pemotong pancing; pemotong penggilingan
menjadi alat-alat tangan; pemotong pipa (alat tangan); pemotong pipa, tangan-dioperasikan; pemotong pizza; pemotong pizza,
non-listrik; pemotong rumput, tangan-dioperasikan; pemotong sayuran; pemotong tabung (Alat tangan); pemotong ubin,
tangan-dioperasikan; pemotong-pemotong rambut listrik dan pemangkas-pemangkas rambut listrik; pemotong-pemotong
rambut pada lubang hidung (nostril) listrik; pemotongan panduan untuk digunakan dengan alat-alat tangan dioperasikan;
pemotongan tang [tang gelandang ini]; penajam kapur penjahit; penajam pisau; penari telanjang kawat; penarik kabel (alat
tangan); penarik kuku [alat-alat tangan]; penarik kuku, tangan-dioperasikan; pencabut paku [perkakas tangan]; pencakar kaca
[alat-alat tangan]; pencakar tangan dioperasikan untuk hewan menguliti; pencakar tangan dioperasikan untuk ikan menguliti;
pencakar untuk ski; pencukur [instrumen tangan]; pengamplasan bantalan untuk sanders tangan dioperasikan; pengamplasan
blok [alat-alat tangan]; pengamplasan spons [alat-alat tangan]; pengeriting bulu mata; pengeriting mentega; pengeriting
rambut, alat tangan; pengeriting rambut, listrik, alat tangan; pengeriting-pengeriting bulu mata listrik (alat tangan); penggali
[perkakas tangan]; penggali gulma, tangan-dioperasikan; penggali pasca lubang, tangan-dioperasikan; pengganda torsi,
tangan-dioperasikan; penggiling kuku hewan bertenaga baterai; penggiling kuku hewan, listrik; penggilingan pemotong,
tangan-dioperasikan; pengiris keju (bukan listrik); pengolah makanan, tangan-dioperasikan; pengoles mentega; pengupas
buah, non-listrik; pengupas kentang, non-listrik; pengupas pisau; pengupas sayur, non-listrik; pengupas sayuran [alat-alat
tangan]; penjepit dan pinset kutikula; penjepit keriting listrik; penjepit keriting non-listrik; penjepit menjadi alat-alat tangan;
penjepit perapian; penjepit rambut [tangan alat]; penjepit tang menjadi instrumen body piercing; penjepit tukang kayu [penarik
kuku]; penutupan cincin tang menjadi instrumen body piercing; penyemprot insektisida, tangan-dioperasikan; penyemprot
tangan dioperasikan untuk keperluan industri atau komersial; penyemprot yang dioperasikan dengan tangan untuk insektisida;
penyemprot yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan pertanian; perajang bawang putih, non-listrik; perajang
bawang, bukan listrik; perajang, tangan dioperasikan; peralataan penataan rambut; peralatan berkebun tangan dioperasikan;
peralatan dan perkakas berkebun yang dioperasikan dengan tangan; peralatan dan perkakas pertamanan yang dioperasikan
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dengan tangan; peralatan dan perkakas pertanian yang dioperasikan dengan tangan; peralatan makan (garpu, pisau dan
sendok); peralatan pencabutan untuk perawatan kosmetik alis; peralatan pencabutan, listrik dan non-listrik, untuk perawatan
kosmetik alis; peralatan tangan yang dapat dibawa-bawa; peralatan untuk mengukir (peralatan tangan); perkakas tangan dan
peralatannya, dioperasikan dengan tangan; perkakas tangan untuk memotong, mengebor, menggiling, menajamkan dan
merawat permukaan; pesawat Katsuo-bushi [pesawat non-listrik untuk mengelupas blok bonito kering]; pesawat non-listrik
untuk mengelupas blok kering bonito; pinset; pinset rambut menghapus; pisau *; pisau [tangan alat]; pisau baja; pisau bekerja;
pisau berburu; pisau biodegradable; pisau buah; pisau cukur; pisau cukur Jepang; pisau cukur dan silet; pisau cukur lurus;
pisau cukur sekali pakai; pisau cukur, listrik; pisau cukur, non-listrik; pisau daging; pisau dapur; pisau dapur Jepang untuk
memotong; pisau daur ulang; pisau dempul; pisau filleting; pisau gunting; pisau ikan; pisau jack; pisau karpet; pisau kater;
pisau keju; pisau keju dan pizza non-listrik; pisau keramik; pisau ketam (alat tangan); pisau kue tart; pisau labu; pisau lempar;
pisau lipat; pisau makanan penutup; pisau meja; pisau meja makan; pisau meja stainless steel; pisau meja sterling silver;
pisau meja, garpu dan sendok plastik; pisau meja, garpu dan sendok untuk bayi; pisau memancing; pisau menangani, bukan
dari logam; pisau mentega; pisau menyelam; pisau olahraga; pisau parit Bank [alat-alat tangan]; pisau pemangkas; pisau
pemangkas tanaman; pisau plastik; pisau raut; pisau roti; pisau rumah tangga; pisau rumput (perkakas tangan); pisau saku;
pisau sayuran; pisau sayuran pemotong sayuran/pengiris sayuran; pisau scoring untuk lembaran veneer; pisau sekali pakai;
pisau selam, pegangan pisau selam, alat kecil dengan ujung runcing (alat tangan); pisau terbuat dari logam mulia; pisau ukir;
pisau untuk alat cukur; pisau untuk digunakan hobi; pisau untuk gergaji tangan; pisau untuk gunting; pisau untuk menguliti
hewan; pisau untuk menguliti ikan; pisau untuk pesawat yang dioperasikan dengan tangan; pisau untuk pisau; pisau untuk
pisau cukur; pisau untuk pisau cukur listrik; pisau utilitas; pisau-pisau cukur listrik dan gunting-gunting rambut listrik; pistol baut
captive untuk hewan menakjubkan; pita ikan untuk menarik kabel; polishing setrika [kaca alat]; pompa tangan dioperasikan;
pompa tangan dioperasikan untuk memompa air sumur; prods sapi, listrik; prods ternak, tangan-dioperasikan; pukulan [tangan
alat]; pukulan alat-alat tangan menjadi; pukulan tang [alat-alat tangan]; pupuk sendok [alat-alat tangan]; rambut keriting setrika,
listrik; rambut pendinginan besi untuk pengkondisian rambut; reamers; rem tangan dioperasikan untuk lentur lembaran logam;
reversible rachet handle; riveters [tangan alat]; roda asah (alat tangan); rumput cambuk [alat-alat tangan]; rumput garu,
tangan-dioperasikan; sabit; sabit menangani, bukan dari logam; sabuk alat; sanders, tangan dioperasikan; sarung pedang
pedang; sarung pisau; sarung pisau dari kulit; sauna ladle; scaler ikan; secateurs; sekop [perkakas tangan]; sekop [tangan
alat]; sekop menjadi alat-alat tangan; sekop perapian; sekop salju; senapan (alat tangan); sendok *; sendok batubara [alat-alat
tangan]; sendok beras [alat-alat tangan]; sendok biji-bijian [alat-alat tangan]; sendok biodegradable; sendok daur ulang;
sendok dessert; sendok es krim; sendok garpu biodegradable; sendok garpu dari logam mulia; sendok garpu ergonomis untuk
anak-anak; sendok garpu plastik; sendok garpu, garpu dan sendok; sendok ikan [alat-alat tangan]; sendok jeruk; sendok kopi;
sendok kopi [alat-alat tangan]; sendok makanan anjing [alat-alat tangan]; sendok meja; sendok meja stainless steel; sendok
meja sterling silver; sendok pakai; sendok plastik; sendok souvenir kolektor; sendok sundae; sendok sup; sendok teh; sendok
uang; sendok untuk pembuangan limbah hewan peliharaan [alat-alat tangan]; sendok yang terbuat dari logam mulia; sendok
yang ujungnya lembut untuk digunakan bayi, balita dan anak-anak; senjata pokok, tangan-dioperasikan; senjata tindik telinga;
serap [tangan alat]; set manicure listrik; setrika [alat-alat tangan non-listrik]; setrika ban; setrika crimping listrik untuk rambut;
setrika listrik; setrika molding; setrika pelurus rambut listrik; setrika pengupas; setrika pengupas menjadi alat-alat tangan;
setrika styling rambut listrik genggam; setrika uap listrik; setrika-setrika rambut listrik; sheet mobil perbaikan alat-alat logam
penyok [perkakas tangan]; shredders daging [alat-alat tangan]; silet; singkatan jack tangan; slicers keju; slicers pizza; slicers
sayuran; slicers, tangan dioperasikan; snips; snips benang; snips timah; soket kunci pas; spatula seniman untuk lukisan lilin
panas; spatula untuk digunakan oleh seniman untuk melukis lilin panas; spatula untuk lukisan lilin panas untuk digunakan oleh
seniman; spokeshaves [tangan alat]; steak pisau; styling rambut rambut listrik; tabel garpu dari logam mulia; tabung pemotong
[alat-alat tangan]; tampers, tangan dioperasikan; tang crimping; tang memancing; tang pengaturan; tang untuk hewan
menguliti; tang untuk ikan menguliti; tang untuk memotong/ mengupas kabel listrik; tangan alat untuk keriting rambut, listrik;
tangan dioperasikan atomizers, alat penguap, dan penyemprot untuk digunakan dengan cairan industri; tangan dioperasikan
augers es digunakan untuk memancing es; tangan dioperasikan berlangsung selama pembuatan sepatu; tangan latihan [alatalat tangan]; tangan pompa *; tangan seamers [alat-alat tangan]; tanggam pipa; tanggam rantai; tato aparat untuk perawatan
kosmetik alis; telinga pemangkas rambut, listrik; tepi ski mengasah alat, tangan-dioperasikan; tepung sendok [alat-alat
tangan]; ternak menandai alat; ternak menguliti instrumen; tindik telinga aparat; tipis-berbilah pisau dapur; tombak; tombak
untuk penangkapan ikan komersial; tongkat; tongkat pedang; tracing roda; ular pipa, tangan-dioperasikan; usungan untuk
kawat dan band-band metal [alat-alat tangan]; vaporizers tangan dioperasikan untuk keperluan industri atau komersial;
vaporizers yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan pertanian; vises mitra menjadi alat-alat tangan; wadah
disesuaikan untuk pisau cukur; wakil rahang; wallpaper jahitan rol [alat-alat tangan]; wallpaper smoothers [alat-alat tangan];
whetstones [mengasah batu]===
===.mesin absen; AIat elektronik yang dikembangkan untuk diletakkan kedalam suatu instrumen; AIat pendeteksi laser; AIat
penerjemah elektronik; AIat perekam gambar; ALAT PENGUKUR VOLTASE; ALAT PEREDUP LAMPU; ATM / Anjungan
Tunai Mandiri; AVO METER; Adaptor AC untuk game dengan tampilan kristal cair; Adaptor USB; Adaptor untuk audio dan
video; Akselerator data; Akselerator gambar; Akselerator grafis video; Akselerator suara; Aksesoris kaca mata, yaitu, tali dan
rantai untuk kaca mata yang dapat menahan gerakan dari pemakainya; Aksesoris komputer, yaitu alat penyimpan data USB
kosong, alat penyimpan data yang menampilkan informasi berkaitan dengan bola basket yang telah direkam sebelumnya;
Aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon genggam; Aktuator; Aktuator dan pengontrol untuk bermacam-macam
referensi penggerak motor-listrik, yang diatur secara terpisah atau menyatu dalam unit compact dan mencakup peralatan
sensor untuk jumlah fisik yang digunakan secara teknis, gigi untuk kontrol, sistem kopling dan pengereman yang bekerja
secara mekanis, elektrik, pneumatik atau hidrolik yang berkenaan dengan transmisi daya dan teknologi switching; Aktuator
elektro-mekanis akurasi tinggi; Alarm Gas Medis Digital; Alarm Gas Medis Digital Touchscreen; Alarm Gas Medis
Konvensional; Alat Meteran; Alat Meteran dan alat Pengontrol; Alat Penambah Akseleras pada kendaraan bermotor berbentuk
kabel; Alat Penambah Akselerasi pada kendaraan bermotor; Alat Pengukur indikator kecepatan; Alat Sambung Kabel Fiber
Optik; Alat dan instrumen ilmiah untuk digunakan dalam analisis genetik; Alat dan mesin komunikasi radio; Alat dan mesin
penghasil suara; Alat dan perangkat yang menyediakan penglihatan malam; Alat deteksi temperatur suhu ruangan; Alat
diagnostik untuk deteksi patogen untuk penggunaan laboratorium atau penelitian; Alat digunakan untuk analisis serat pada
suatu zat (Raw Fiber Extractor); Alat identifikasi dan otentikasi biometrik; Alat inkubasi yang dapat dikontrol secara otomatis,
yang meniru kondisi di lingkungan luar (Electric Germinator); Alat kendali jarak jauh elektrik; Alat pelacak kendaraan yang
terdiri dari modul radio seluler, sensor, pemancar, semuanya untuk digunakan sehubungan dengan pelacakan kendaraan,
pemantauan kendaraan dan alarm anti-pencurian kendaraan [sehubungan dengan otomobil]; Alat pelindung diri dari ancaman
bahan biologis; Alat pemadam api ringan (APAR); Alat pemantau cuaca dan iklim (Weather Station Digital); Alat pemantau
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listrik yaitu perangkat elektronik untuk memantau orang dan lingkungannya selama tidur; Alat pemantauan pergerakan tubuh
dan kecepatan; Alat pemetaan dan survei; Alat pemutar (players) siaran media digital, yaitu pemutar video dan audio digital;
Alat pemutar DVD (Digital Versatile Disc) untuk home theaters; Alat pemutar dan alat perekam audio dan video digital; Alat
pemutar dan perekam audio; Alat pemutar dan perekam media; Alat pemutar karaoke; Alat pemutar kaset di mobil; Alat
pencahayaan untuk digunakan pada pemotretan profesional yang berkualitas; Alat pencetak nota yang dihubungkan dengan
komputer/handphone; Alat pendeteksi; Alat pendeteksi dari logam untuk keperluan industri atau militer; Alat pendeteksi visual
lokasi kerusakaan optik; Alat penerima suara dan gambar video (Audio-Video) untuk home theaters; Alat penganalisa
kelembaban, sensor, dan pengukuran; Alat pengatur (regulator), listrik; Alat pengatur lampu (peredup lampu) (listrik); Alat
pengatur pencahayaan untuk pengambilan gambar dan video; Alat pengatur waktu; Alat pengendali jarak jauh yang
menggabungkan sistem pengenalan suara; Alat pengeras suara; Alat penghitung; Alat pengidentifikasi fiber optik; Alat pengisi
daya untuk smartphone; Alat pengontrol dan pengatur daya; Alat pengontrol dan pengatur listrik dan elektronik; Alat
pengontrol dan pengatur listrik dan elektronik untuk digunakan dalam kaitannya dengan dan/atau peralatan dan perlengkapan
pemanas air; Alat pengontrol dan pengatur listrik dan elektronik untuk digunakan dengan peralatan dan perlengkapan untuk
penyediaan air; Alat pengontrol dan pengatur suhu; Alat penguji relay; Alat pengujian semikonduktor; Alat pengukur dan
penguji listrik dan elektronik, yaitu pengukuran dan pengujian beban elektronik DC; Alat pengukur energi termal; Alat pengukur
kelembaban; Alat pengukur suhu dan kelembaban ruangan; Alat pengukur, alat pengukur kecepatan (spedometer), alat
pengukur jarak, GPS; Alat penstabil listrik untuk kendaraan; Alat penyambung atau splicer kabel serat optik; Alat penyimpan
daya listrik untuk menyalakan lampu saat lampu padam/mati lampu; Alat peraga pendidikan; Alat perangkat lunak komputer
untuk memfasilitasi aplikasi perangkat lunak pihak ketiga; Alat perekam pekerjaan; Alat perekam suara dan pengenalan suara;
Alat perekam video pada mobil; Alat peringatan anti maling atau anti pencurian; Alat putus-hubungan (MCB); Alat rontgen
bukan untuk tujuan medis; Alat sensor digital; Alat sensor elektronik; Alat sensor metal; Alat sensor metal (dapat dipindahkan);
Alat sensor temperator suhu (dapat dipindahkan); Alat sistem navigasi, terdiri dari pengirim, penerima, sirkuit, mikroprosesor,
semuanya untuk digunakan dalam navigasi dan semuanya terintegrasi ke dalam kendaraan bermotor [sehubungan dengan
otomobil]; Alat ukur berbentuk huruf T untuk mengukur; Alat ukur berbentuk siku atau kotak untuk mengukur; Alat untuk
analisis protein pada suatu zat (Nitrogen Analyzer with Digest Furnace); Alat untuk ekstraksi soxhlet secara otomatis pada
analisis kadar lemak (Auto Soxhlet Fat Extractor); Alat untuk melihat benda/makhluk hidup yang berukuran sangat kecil
(Biological Microscope); Alat untuk melihat dan memilih benih supaya tidak tercampur dengan varietas lain, kotoran, maupun
benih yang rusak, guna menjaga kualitas varietas unggul (Seed netness workbench); Alat untuk membagi sampel benih
secara elektrik (Centrifuge Seed Divider); Alat untuk membagi suara; Alat untuk memisahkan suatu larutan dengan berat
molekul yang berbeda dengan memutar sampel pada kecepatan tinggi (Centrifuge); Alat untuk mendiagnosa kerusakan
CDI/Coil pada kendaraan (Ignition Coil Tester); Alat untuk mengendalikan perangkat otomatisasi rumah, perangkat informasi
yang dikendalikan oleh suara, perangkat asisten pribadi digital yang dikendalikan oleh suara yang terintegrasikan dengan
layanan yang tersedia melalui aplikasi serta aplikasi piranti lunak, alat pengeras suara audio pintar yang terhubung ke cloud
dan dikendalikan oleh suara; Alat untuk mengetahui tingkat kematangan/kekerasan buah (Fruit Sclerometer); Alat untuk
menginkubasi atau memeram mikroba pada suhu yang terkontrol (Inkubator); Alat untuk menguji / mengukur kadar N, P, K,
bahan-bahan organik, pH, salinitas, dan kelembaban pada tanah, pupuk, dan tanaman (Soil Nutrient Analyzer).; Alat untuk
menguji / mengukur kandungan nitrogen, klorofil, suhu pada daun, dan kelembaban pada daun (Plant Nutrition Analyzer); Alat
untuk mengukur berbagai jenis data pada daun, seperti panjang daun, lebar daun, luas daun (Portable Leaf Area Meter); Alat
untuk mengukur dan merekam beberapa parameter cuaca / iklim mikro di suatu lokasi secara terus menerus untuk jangka
waktu yang lama (Microclimate Information Collector); Alat untuk mengukur jumlah kandungan air yang terdapat pada suatu
zat (Moisture Tester); Alat untuk mengukur kadar air pada biji-bijian (Grain Moisture Meter); Alat untuk mengukur kadar emisi
buang sepeda motor (Gaz analizer for motorcylce); Alat untuk mengukur kadar lengas tanah (Soil Tensiometer); Alat untuk
mengukur keasaman tanah (Soil Acidometer); Alat untuk mengukur kekerasan tanah (Soil Hardness Meter); Alat untuk
mengukur kekuatan batang (culm) tanaman tertentu (Plant Culm Strength Meter); Alat untuk mengukur kemampuan suatu
larutan menghantarkan arus listrik (Conductivity Meter); Alat untuk mengukur laju transpirasi (Plant Transpiration Rate Meter);
Alat untuk mengukur massa suatu bahan/benda dengan ketelitian yang tinggi yaitu 0.1 mg (Analitical Balance); Alat untuk
mengukur pH / ORP / Conductivity / DO (Portable pH/ORP/Conducti vity/DO Meter); Alat untuk mengukur potensi air tanah
dan suhu tanah secara bersamaan (Soil Water Potential Locator); Alat untuk mengukur rerata fotosintesis, kandungan CO2
(Plant Photosynthesis Meter); Alat untuk mengukur transmitansi, reflektansi dan absorbsi dari cuplikan sebagai fungsi dari
panjang gelombang di daerah ultraviolet dan daerah tampak (UV-VIS Spectrophotometer); Alat untuk mengukur/ memantau/
menganalisa konsumsi listrik; Alat untuk menyimpan energi surya; Alat untuk merekam gambar; Alat untuk penghitungan,
penghisapan, dan penempatan benih dalam suatu wadah dalam proses perkecambahan benih (Vacuum Seed Counter); Alat
yang digunakan untuk memantau kondisi bayi, serta menghasilkan suara dan gambar (audio-video baby monitors), bukan
untuk keperluan medis; Alat yang digunakan untuk memperbesar suara (Delay); Alat yang digunakan untuk tempat proses
pendorongan noda oleh eluen dalam proses kromatografi lapis tipis (DO Meter); Alat yang dikendalikan oleh suara, yaitu,
asisten digital pribadi, alat penghubung untuk otomatisasi rumah yang terdiri dari alat pengeras suara dengan aktivasi melalui
suara, piranti keras komputer, serta piranti lunak untuk mengendalikan peralatan yang terhubung dalam jaringan di internet of
things (IoT), peralatan penwrangan/pencahayaan serta aparatus keamanan rumah yang pengoperasiannya didukung dan
terkoneksi melalui internet; Alat-alat navigasi; Alat-alat pemetaan; Alat-alat pemetaan dan survei untuk keperluan navigasi;
Alat-alat pemutar (players) MPEG audio layer-5; Alat-alat streaming video; Alat-alat survei; Alat-alat untuk streaming konten
media melalui jaringan nirkabel lokal; Alat pengujian dan pengukuran, yaitu penerima gangguan elektromagnetik, penerima
gangguan frekuensi radio dan produk kesesuaianelektromagnetik, yaitu penerima gangguan elektromagnetik untuk menguji
kesesuaianelektromagnetik dan membuat pengukuran emisi konduktif; Alat pengujian otomatis untuk sirkuit terpadu, papan
sirkuit dan peralatan elektronik, yaitu penguji displaypanel datar, penguji sistem pada chip (system on chip (SOC)), penguji
memori, penguji parametrik, penguji inspeksi optik otomatis dan penguji di dalam sirkuit; Album-album foto elektronik;
Aluminium anode; Ampli mixer; Amplifier Bass; Amplifier Guitar; Amplifier Keyboard; Amplifier dan penerima audio; Analisis
fluoresensi sinar-X; Animasi yang dapat diunduh; Anoda terbuat dari paduan logam untuk digunakan dalam melindungi
terhadap korosi; Antarmuka Pemrogaman Aplikasi (API) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa-jasa secara
daring (online) untuk membangun jaringan sosial, membangun aplikasi jejaring sosial, dan untuk memungkinakan para
penggunanya menemukan, mengunduh, mengunggah, mengakses dan mengelola data; Antarmuka pengguna untuk komputer
kendaraan bermotor dan perangkat elektronik terpasang, yaitu panel kontrol elektronik, monitor, layar sentuh, kontrol jarak
jauh, stasiun dok, konektor, sakelar, dan kontrol yang diaktifkan suara; Antena HDTV; Antena parabola; Anti gores; Aparat
(alat pemadam kebakaran); Aparat menghitung untuk mengajari aritmatika untuk anak-anak; Aparat penyimpanan gambar
dengan cara digital; Aparatus alarm; Aparatus audio kendaraan bermotor; Aparatus dan instrumen fotografi; Aparatus
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dan instrumen ilmu pengetahuan, yaitu, perangkat keras komputer, periferal komputer, alat pemutar dan perekam audio, alat
pemutar dan perekam media, perangkat elektronik digital genggam, pengendali nirkabel, perangkat pengendali jarak jauh,
perangkat informasi dalam suatu sistem lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara, perangkat asisten pribadi dalam suatu
sistem lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara, alat pengontrol otomatisasi rumah, dan adaptor daya; Aparatus dan
instrumen pemeriksaan [pengawasan]; Aparatus dan instrumen, semua untuk memproses, menyimpan, memperoleh kembali,
transmisi, menampilkan, input, output, pengkompresan, pendekompresan, memodifikasi, menyiarkan dan mencetak data;
Aparatus dan perangkat memori periferal; Aparatus dan perlengkapan komunikasi nirkabel; Aparatus pendeteksi asap;
Aparatus pengalih, pengendali, pemonitor serta pemeriksa (supervisi) elektronik untuk jendela; Aparatus pengalih, pengendali,
pemonitor serta pemeriksa (supervisi) elektronik untuk kunci; Aparatus pengalih, pengendali, pemonitor serta pemeriksa
(supervisi) elektronik untuk pintu; Aparatus pengatur serta pengendali listrik untuk partisi; Aparatus pengatur serta pengendali
listrik untuk pintu; Aparatus pengatur serta pengendali listrik untuk pintu gerbang; Aparatus transaksi keuangan elektronik;
Aparatus untuk berbagi jaringan nirkabel atau kabel; Aparatus untuk pengujian dan pemrograman sirkuit terpadu; Aparatus
yang dioperasikan secara elektrik untuk menghasilkan uap insektisida; Aparatus, instalasi serta peranti pengendali keamanan;
Aplikasi / Perangkat Lunak yang dapat digunakan sebagai sarana edukasi, ibadah dan amal (charity) bagi warga Muslim;
Aplikasi Informasi data kota; Aplikasi atau Sistem informasi yang mengolah data tentang kesehatan di Rumah Sakit atau
instansi kesehatan; Aplikasi digital reimbursement; Aplikasi gawai yang berkaitan dengan penghubung pencari kerja
(talent/service :soft skill & hard skill) dengan penyedia kerja (Untuk semua jenis pekerjaan upah harian, mingguan, bulanan)
Untuk Perorangan/ Perusahaan mengiklan kan lowongan pekerjaan marketplace untuk UKM & Penyedia Jasa/service
mengiklankan Jasa/Service mereka dalam produk Kantor Online kepada Pencari Jasa, dan pencari jasa dapat request/order
pekerjaan/project Media penyimpanan database user seperti KTP,SIM, nama PT, SIUP, No Hp, Foto Profile, dan data lainnya
untuk keperluan keamanan periklanan bagi Perusahaan yang ingin beriklan di platform Werkzone Aplikasi Website & Aplikasi
Mobile yang dapat melakukan transaksi pembayaran iklan, Kantor Online, dan jasa/service/project yang sudah selesai
dikerjakan, yang dapat diunduh; Aplikasi intelligent operation platform (aplikasi platform operasi cerdas); Aplikasi komputer
untuk ponsel, tablet, dan perangkat serupa lainnya; Aplikasi komputer yang dapat dipasang maupun diunduh melalui telepon
selular, komputer, komputer berbentuk pipih dan telepon selular berbentuk pipih (tablet); Aplikasi mesin kasir online (Program
computer); Aplikasi mobile berupa video, suara dan permainan termasuk alat untuk pendidikan bahasa; Aplikasi mobile yang
dapat didownload untuk menciptakan, mengedit, meng-upload, memposting, menunjukkan, menampilkan, berbagi, dan
melihat media elektronik, klip audio, klip video, dan teks melalui internet; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk berita,
ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Aplikasi mobile yang dapat diunduh
untuk melihat permainan, program online, teks, gambar, konten multimedia dan video di terkait peristiwa, berita, ulasan,
cuaca, olahraga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan
anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk
melihat program online, teks, gambar, konten multimedia dan video terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan,
fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan,
teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk ruang obrolan electronic dan
papan buletin; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk surat elektronik, pengiriman pesan elektronik, dan pengiriman data,
gambar, dan dokumen, audio, video dan multimedia lain secara elektronik; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang
memungkinkan pengguna untuk mengakses dan melacak data kesehatan, mendapatkan informasi kesehatan dan kebugaran,
menetapkan tujuan kesehatan dan kebugaran, mengelola dan berpartisipasi dalam tantangan dan inisiatif kesehatan dan
kebugaran, dan berpartisipasi dalam pelatihan digital di bidang kesehatan dan kebugaran; Aplikasi mobile yang dapat diunduh
yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam grup komunikasi, yaitu olahpesan cepat, media sosial, berbagi file,
dan pencarian serta posting teks, video, gambar, dan multimedia lainnya; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang
menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam komunikasi group, yaitu pengiriman pesan secara instan, media sosial, file
sharing, dan mencari dan memposting teks dan gambar; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak
untuk menulis pesan, berbagi video gambar, konten multimudia; Aplikasi mobile yang dapat diunduh, untuk digunakan
bermain suatu permainan didalam komputer, tablet dan perangkat mobile.; Aplikasi pemantau/monitor harga emas secara real
time; Aplikasi pengambil keputusan dari pimpinan; Aplikasi perangkat lunak (telepon) bergerak (mobile) untuk entri (entry) teks
dan karakter prediktif dan korektif; Aplikasi perangkat lunak bergerak untuk layanan komputasi awan untuk digunakan
berhubungan dengan pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan.; Aplikasi perangkat lunak
bergerak untuk layanan komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas
produk kemasan dan pengemasan; Aplikasi perangkat lunak computer yang dapat diunduh, yang dipasang di ponsel dan/atau
komputer, digunakan untuk memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan pinjaman angsuran konsumen, dan lain-lain untuk
pengguna; Aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk kontrol mengemudi kendaraan otomatis; Aplikasi
perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk kontrol mengemudi kendaraan otomatis, kontrol secara mandiri,
navigasi, mengemudi dengan bantuan untuk kendaraan, dan mengemudi sendiri untuk kendaraan; Aplikasi perangkat lunak
digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat,
bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari
instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis; Aplikasi perangkat lunak jaringan sebagai program komputer yang dapat diunduh; Aplikasi perangkat lunak
khusus untuk penukaran emas dengan mata uang virtual; Aplikasi perangkat lunak komputer di bidang periklanan dan layanan
perdagangan elektronik; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk agen virtual digital, sistem prediktif, pembelajaran mesin,
otomatisasi proses kognitif, pengenalan pola, pengenalan karakter, aplikasi komputasi visual, virtualisasi pengetahuan,
robotik, drone, dan kendaraan tak berawak; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat pemurni air; Aplikasi perangkat
lunak komputer untuk alat pemurni udara; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk lemari es; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk mesin pencuci piring; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk monitor-monitor pribadi; Aplikasi perangkat
lunak komputer untuk oven-oven; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk oven-oven microwave; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk peralatan rumah tangga; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk perangkat seluler, komputer pribadi, konsol,
dan tablet; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk ponsel pintar dan perangkat seluler di bidang penilaian, perbaikan,
layanan pemasangan dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/ atau kendaraan
tugas berat serta aksesoris dan suku cadang terkait; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk sistem pengolahan air limbah
untuk mengendalikan pompa, modul pemisahan, modul kontrol dan peralatan tambahan yang digunakan dalam operasi
minyak dan gas lepas pantai; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk televisi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat
penghisap debu; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pencuci pakaian; Aplikasi perangkat lunak komputer
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untuk mesin-mesin pengelolaan pencucian pakaian; Aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi perangkat lunak komputer, download; Aplikasi perangkat lunak secara
lengkap (super app) untuk layanan komunikasi elektronik, layanan penjualan barang, layanan penjualan jasa, layanan
pengantaran barang, layanan kesehatan, layanan keuangan dan layanan ketenagakerjaan; Aplikasi perangkat lunak terkait
infomasi Liga Basket; Aplikasi perangkat lunak untuk bermain game Liga Basket; Aplikasi perangkat lunak untuk digunakan
dengan perangkat seluler; Aplikasi perangkat lunak untuk layanan komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan
pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Aplikasi perangkat lunak untuk layanan komputasi
awan untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan
pengemasan; Aplikasi perangkat lunak untuk melihat teks, gambar, dan konten multimedia terkait peristiwa, berita, ulasan,
cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan
anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi perangkat lunak untuk telepon
bergerak; Aplikasi perangkat lunak untuk telepon selular dan tablet untuk membantu tidur, memantau tidur, memantau
lingkungan selama tidur; Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk komputer, ponsel, tablet, perangkat genggam,
kendaraan, dan perangkat yang mendukung Internet of Things (IoT); Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
melihat kartun elektronik dan komik elektronik; Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk telepon seluler; Aplikasi
perangkat lunak yang khusus melakukan transaksi jual-beli emas; Aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pencarian
dan perekrutan atlet/ pemain basket/ pelatih basket; Aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan penjual untuk mengirimkan
kupon, potongan, diskon, voucher dan tawaran khusus secara langsung ke perangkat telekomunikasi yang dapat dibawa milik
nasabah melalui komunikasi RFID atau NFC tanpa kontak; Aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan penjual untuk
menyebarkan poster pintar baik pada lokasi toko penjualan eceran dan grosir sehingga pelanggan dapat langsung
menempelkan perlengkapan telekomunikasi mereka yang dapat dibawa lang sung di lokasi toko tersebut untuk mengakses
kupon, potongan, diskon, voucher dan tawaran khusus yang telah dikirimkan melalui komunikasi RFID atau NFC tanpa kontak;
Aplikasi perangkat lunak yang menampilkan manajemen Kekayaan Intelektual; Aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile
atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; Aplikasi peranti lunak
yang dapat diunduh (downloadable) untuk perangkat seluler atau komputer yang menyediakan informasi yang dapat
disesuaikan tentang fungsi dan fitur kendaraan bermotor dan memberikan pengguna kemampuan untuk mengendalikan fitur
kendaraan bermotornya dari jarak jauh, yaitu, mengunci dan membuka pintu kendaraan, memulai atau mematikan kendaraan,
mengecek status sistem pengoperasian kendaraan bermotor dari jarak jauh, yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan bakar,
tekanan ban dan pengisian daya baterai, terhubung ke penasihat di call center, mencari dealer kendaraan bermotor dan
jadwal perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor, dan permintaan bantuan di tepi jalan [sehubungan dengan otomobil];
Aplikasi peranti lunak yang digunakan untuk menyediakan lokasi geografis kendaraan tertentu [sehubungan dengan otomobil];
Aplikasi pesan telepon; Aplikasi piranti lunak yang dapat diunduh dengan fitur yang menampilan database resep untuk
peralatan mobile; Aplikasi ponsel; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak) untuk mengumpulkan dan
menganalisis data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan
menganalisis data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan
menganalisis data terkait kompetisi Liga Basket; Aplikasi program komputer untuk manajemen usaha peternakan; Aplikasi
program untuk melacak operasi mesin pertanian; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan sehubungan dengan
layanan toko ritel; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk memutar video secara offline dengan pemutar bawaan; Aplikasi
seluler yang dapat diunduh untuk menelusuri video dengan browser bawaan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
mengelola unduhan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh semua item format; Aplikasi seluler yang dapat
diunduh untuk mengunduh video besar dalam kartu memori dengan kecepatan tinggi; Aplikasi seluler yang dapat diunduh
untuk mengunduh video dari situs web; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh video dilatar belakang, dalam
sekumpulan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh, menjeda dan melanjutkan mengunduh video; Aplikasi
seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan akses ke informasi perawatan kesehatan dan profesional perawatan
kesehatan, dan untuk memungkinkan pemeriksaan dan konsultasi jarak jauh dengan dokter dan profesional perawatan
kesehatan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyimpan file yang diunduh dalam folder yang dilindungi kata sandi;
Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk merencanakan perjalanan, menerima informasi perjalanan, cuaca, medis,
keselamatan, kesehatan, dan keamanan, menerima peringatan keamanan, dan alat konverter mata uang; Aplikasi seluler
yang dapat diunduh yang digunakan untuk pengiriman dan distribusi konten hiburan audio, video dan multimedia termasuk
teks, data, gambar, audio, video dan file audiovisual.; Aplikasi sistem informasi untuk mengatur, mengawasi dan
mengendalikan serta melakukan transaksi BBM; Aplikasi telepon genggam untuk kebutuhan transaksi perbankan; Aplikasi
telepon genggam yang diperuntukkan bagi broker/pialang asuransi untuk memberikan penawaran asuransi, pengikatan polis
asuransi dan menghasilkan dokumen polis asuransi; Aplikasi telepon seluler (perangkat lunak); Aplikasi telepon yang dapat
diunduh; Aplikasi transaksi emas secara real time; Aplikasi untuk memantau perkembangan data informasi dengan laporanlaporan berbentuk tabel maupun grafik; Aplikasi yang mobil dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pemrosesan,
pemeriksaan kembali dan penyuntingan data dari jam tangan pintar dan alat yang mobil yang menampilkan sistem pemosisian
global, kompas, barometer, altimeter, pedometer, meter detak jantung, accelerometer dan termometer; Aplikasi, podcast,
aparatus belajar dan menerjemahkan bahasa, perangkat lunak belajar bahasa, perangkat lunak AI dan mesin belajar untuk
pendidikan bahasa; Aplikasi-aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk pendidikan bisnis dan jaringan bisnis; Audio crossover;
Audio video visual; BATERAI JAM TANGAN; BIOS (sistem input output dasar) yang dapat diunduh bios program komputer;
Bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di
wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita dan
pengikat pendukung; Bagian-bagian untuk kacamata; Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Bahan-bahan pendidikan
dalam bentuk disk yang sudah terekam untuk mengajari bahasa; Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk pita yang sudah
terekam untuk mengajari bahasa; Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk program komputer untuk mengajari bahasa; Baju
Alat Pelindung Diri; Baju balap mobil tahan api untuk tujuan keamanan; Baliho LED; Baliho neon box; Bank Daya (Pengisi
daya Baterai); Bank data; Batang leveling; Batang tubuh untuk mikroskop (tabung lensa), bukan untuk keperluan medis;
Baterai; Baterai dan sel baterai; Baterai laut; Baterai listrik untuk peralatan pernapasan; Baterai listrik untuk peralatan
pernapasan untuk pasien dengan pelembab gas pernapasan terintegrasi; Baterai lithium polimer (Li-Po); Baterai penyimpanan
timbal-asam untuk kendaraan listrik; Baterai ponsel (baterai isi ulang); Baterai tambahan untuk smartphone; Baterai untuk alat
berat; Baterai untuk alat elektronik; Baterai untuk alat penguap; Baterai untuk drone; Baterai untuk kendaraan udara; Baterai
untuk pakaian yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk penyedot debu; Baterai untuk peralatan konstruksi; Baterai untuk
peralatan olahraga; Baterai untuk peralatan pernapasan; Baterai untuk peralatan pernapasan untuk pasien dengan pelembab
gas pernapasan terintegrasi; Baterai untuk rompi yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk sarung tangan yang
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dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk senter; Baterai untuk sepatu bot yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk
sepeda listrik; Baterai untuk telepon genggam; Baterai untuk telepon tanpa kabel; Baterai untuk traktor beroda; Baterai untuk
truk; Baterai, listrik, untuk kendaraan; Baterai, listrik, untuk telepon seluler, telepon pintar dan tablet komputer;; Beacon
perangkat nirkabel energi rendah; Bel pintu listrik; Bingkai kacamata; Bingkai pendukung busbar; Bingkai untuk kacamata;
Bingkai, tali, rantai, kotak dan sarung untuk kacamata hitam; Bingkai-bingkai gambar digital untuk menampilkan gambargambar, klip-klip video dan musik digital; Booster antena; Braket untuk ponsel; Braket untuk proyektor; Breket televisi; CD; CD
dan DVD yang menampilkan suara dan video di bidang musik; CD digital; CD yang direkam sebelumnya; CD yang
menampilkan musik; CD yang menampilkan musik dan pertunjukan musik; CD, CD-ROM, DVD dan media lain untuk merekam
atau menyimpan perangkat lunak; CD, DVD, CD-ROM, yang telah direkam sebelumnya, dengan menampilkan kartun animasi
dan komik animasi; CD, DVD, dan media perekaman digital lainnya; CD, DVD, rekaman vinil, dan kaset audio pra-rekaman
yang menampilkan musik; CD-Is [compact disc interactive]; CD-Is yang sudah direkam sebelumnya [compact disc interactive];
CD-ROM kosong untuk merekam suara atau video; CD-ROM yang berisi direktori telepon elektronik; CD-ROM yang direkam
dengan program kinerja otomatis untuk alat musik elektronik; CD-ROM yang direkam sebelumnya; CD-ROMs; CDRW
(Compact disc - rewritable); CINCIN TERA; Cakram audio/video dan pita audio/video yang direkam dengan musik, film,
animasi, drama, olahraga; Cakram cermin pemantul untuk dipakai guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas; Cakram
magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk
penggunaan di bidang animasi; Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM,
DVD-RAM yang disandikan untuk penggunaan di bidang gambar; Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik,
kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk penggunaan di bidang musik; Cakram magnetik, pita
magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk program perangkat
lunak komputer; Cakram optic yang telah direkam sebelumnya (audio, video); Cakram optik untuk musik yang telah direkam
sebelumnya; Cakram padat video (VCD); Cakram video kompak dengan gambar bergerak yang direkam/video compact discs
dengan gambar bergerak yang direkam; Cakram yang memuat program komputer; Cantelan Kamera; Capacitor discharge
ignition (CDI); Card reader untuk kartu magnetik; Casing (wadah) dari kulit untuk komputer tablet; Casing (wadah) dari kulit
untuk telepon genggam; Casing (wadah) dari kulit untuk telepon pintar; Casing komputer; Catatan LP; Catu daya AC / DC;
Catu daya input DC; Catu daya penstabil tegangan; Catu daya tegangan rendah; Catu daya yang portable (baterai isi ulang);
Cawan petri untuk penggunaan laboratorium; Cermin reflektif untuk mencegah kecelakaan; Chat dan email application (
software); Chip DNA; Chip elektronik untuk pembuatan sirkuit terpadu; Chip komputer di bidang sekuensing, genotipe,
pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Chip prosesor semikonduktor; Chips/ kepingan komputer dengan
piranti lunak yang ditanamkan untuk mengalihkan aplikasi; Cincin adaptor untuk melekatkan benda ke kamera; Cincin
pegangan pada telepon pintar; Computer programs for communication devices; Control Panel Mesin Kompresor dan Vakum;
DTG printer; DVD; DVD (Digital Versatile Discs); DVD dan disk kompak yang telah direkam terlebih dahulu menampilkan
informasi dalam bidang permainan komputer; DVD dan media perekaman digital lainnya; DVD dan media pra-rekaman digital
yang menampilkan konten hiburan; DVD interaktif; DVD kebugaran yang direkam sebelumnya; DVD konten musik yang telah
direkam sebelumnya; DVD kosong; DVD latihan yang direkam sebelumnya; DVD pra-rekam yang berisi serial televisi; DVD
yang direkam sebelumnya; DVD yang direkam sebelumnya menampilkan musik; DVD yang menampilkan musik dan
pertunjukan musik; Database elektronik menampilkan jalan raya, geografis, peta, informasi jalur transit publik, informasi
lintasan transit publik, informasi rute transit publik, jadwal waktu dan daftar perjalanan transit publik dan informasi transit publik
lainnya yang direkam di media komputer; Dekoder kode batang; Die prosesor kemasan dan casing; Dinding sentuh digital;
Diseq swith (Digital Satellite Equipment Control) yaitu alat kontrol peralatan Satelit Digital; Disk audio, pita dan piringan hitam
yang telah terekam sebelumnya berupa musik dan hiburan; Disk drive eksternal pada komputer; Disk komputer; Disk
perekaman video; Disk rekaman, yaitu, disk audio dan video yang menampilkan rekaman suara musikal; Disk yang telah
direkam sebelumnya, yaitu video digital disk, disk serbaguna digital, DVD, dan disk digital definisi tinggi yang menampilkan
program televisi fiksi ilmiah dan drama; Display listrik; Dokumen elektronik, direkam; Dompet elektronik yang dapat digunakan
untuk melakukan transaksi pembayaran; Dompet elektronik yang dapat diunduh; Drive CD untuk komputer; Drive CD-ROM;
Drive DVD; Drive memori flash USB (universal serial bus); Driver komputer; Drone; Dudukan alarm dan video kamera;
Dudukan braket untuk kamera; Dudukan kacamata; Dudukan mikroskop operasi/bedah, bukan untuk keperluan medis;
Dudukan untuk peralatan fotografi; Earphone nirkabel; Elektro fusion fitting; Elektronik handy talkie; Encoders; File dan
rekaman audio digital, video, dan multimedia yang dapat diunduh menampilkan musik, televisi, film, buku, berita, konser, radio,
olahraga, permainan, acara budaya, serta program hiburan dan pendidikan terkait; File digital yang dapat diunduh; File
gambar/imej yang dapat diunduh yang berisi karya seni, teks/pesan, audio, video, permainan dan tautan Web Internet yang
berhubungan dengan kegiatan-kegiatan olahraga dan budaya; File suara yang dapat diunduh atau direkam yang
mereproduksi kebisingan latar belakang; Film dan gambar animasi yang dapat diunduh; Film dan video yang dapat diunduh
dari internet, film (movies) yang dapat diunduh dari internet; Film kartun animasi; Film sinar-X, terbuka; Film sinematografi
terbuka; Film slide terbuka; Film yang dapat diunduh; Film yang mengandung bahan-bahan pendidikan yang terekam; Filmfilm bioskop yang diexpose; Filter pernapasan wajah selain untuk pernapasan buatan; Filter untuk peralatan fotografi; Fiting
listrik; Fitur komponen dari sistem pengujian, sinyal, diagnostik dan pengukuran elektronik serta peralatan yang digunakan
dalam pembangkit sinyal, penganalisis sinyal, pembangkit gelombang berubah-ubah, pembangkit pulsa dan satu-kotak
penguji, yaitu penganalisis jaringan dan penguji jaringan area lokal nirkabel (WLAN) dan telepon selular, komponen elektronik
dalam bentuk perangkat lunak dan perangkat keras, yaitu pengolah (prosesor) sinyal digital dan algoritme pengontrolnya,
dijual sebagai komponen terpadu dari pembangkit gelombang, untuk meningkatkan keakuratan sinyal dan lebar sinyal;
Flasher; Flasher Relay; Flyback tv (FBT); Foto-foto X-ray, selain untuk keperluan medis; GPS navigasi dan petunjuk,
pelacakan lokasi GPS, GPS tampilan peta dan perangkat kalkulasi rute, video perekam, dan perangkat jaringan komunikasi
nirkabel untuk transmisi data atau gambar untuk kendaraan; Gambar untuk kupon yang dapat diunduh; Gambar, video, arsip,
dokumen dan imej yang diunduh dari internet; Gelang lengan khusus diadaptasi untuk perangkat elektronik pribadi, yaitu,
untuk smartphones; Gelang untuk pemutar media elektronik portabel; Gelang yang mempunyai koneksi; Gelang-gelang yang
mengkomunikasikan data ke personal digital assistant, telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet dan komputerkomputer pribadi melalui situs internet dan jaringan-jaringan komunikasi komputer dan elektronik lainnya; Gepyok karet
pemadam api; Gerbang Internet of Things [IoT]; Gerbang jaringan nirkabel dan kabel; Gigabit interface converter (GBIC)
modul; Gigabit router; Harnes kawat kelistrikan untuk mobil; Headphone dan sumbat telinga (ear buds); Headphone nirkabel;
Headset amplifier dengan fitur audio link ke smartphones; Headset komunikasi; Headset telepon dan komputer;
Headsets untuk telepon genggam; Helm khusus latihan olahraga kriket; Helm olahraga; Hiasan pelindung saklar listrik; Hub
USB; Hydrosubmote (3000M water deliver/fire) yaitu suatu alat pemadam jarak jauh, kira-kira 3000M; Hygrosta; I-Ring untuk
ponsel genggam; Instalasi alarm yang menyediakan pengintai dengan notifikasi otomatis melalui sinyal dari berbagai sensor;
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Instrumen dan komponen komunikasi elektronik dan optik, yaitu penguji tautan (link) komunikasi untuk pengujian
tautan (link) komunikasi dan peralatan pengujian integritas saluran telekomunikasi; Instrumen elektronik
dalam bentuk pembangkit sinyal,yaitu pembangkit sinyal analog dan vektor, pembangkit gelombang, pembangkit fungsi
dalambentuk perangkat elektronik yang digunakan untuk menghasilkan berbagai jenis sinyal gelombang berulang dengan
berbagai frekuensi, pembangkit pulsa dan data, pembangkit gelombang berubah-ubah, pembangkit suara
dalam bentuk perangkat elektronik yang menghasilkan sinyal acak, dan perangkat pembangkitan sinyal yang
mensintesis sinyal elektronik, dan modul sinkronisasi untuk berbagai jenis pembangkit sinyal; Instrumen komunikasi elektronik
dan optik, yaitu penguji gelombang cahaya dan multimeter gelombang cahaya; Instrumen komunikasi optik; Instrumen
pendidikan matematika untuk sekolah dasar; Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik dalam bentuk penguji, yaitu
kabel, antena, tegangan (voltage), arus listrik (amperage), saluran telepon dan penguji kontinuitas; Instrumen pengujian dan
pengukuran elektronik, yaitu kabel genggam dan penguji antena dengan penganalisis spektrum opsional,
penganalisis jaringan dan meter daya; Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik, yaitu voltmeter dan unit pengukur
sumber; Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik dalam bentuk penganalisis, yaitu spektrum, vektor, sinyal,
jaringan, daya dan sumber daya, protokol, frekuensi radio, gelombang mikro, logik, domain modulasi, komponen optik,
komponen gelombang cahaya, modulasi optik, jarak waktu, polarisasi serta penganalisis kerugian dan dispersi fotonik;
Instrumen-instrumen sel fotovoltaik untuk mengubah panas matahari menjadi listrik; Instrumentasi dan alat ukur, yaitu digitizer;
Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik, yaitu osiloskop dan bagian-bagiannya; Interfon; Inverator; Inverter; Inverter
AC / DC; Inverter DC / AC; Inverter untuk catu daya; Inverter yang digunakan pada pembangkit tenaga surya; Jack
penghubung antara satu alat ke alat lainnya; Jam pasir; Jam pasir [alat pengukur waktu]; Jam tangan dengan fungsi sebagai
alat komunikasi bergerak; Jam tangan pintar (pengolahan data); Jam tangan pintar yang digunakan pada pergelangan tangan
yang memiliki tampilan sebagai telepon, perangkat lunak dan layar yang menampilkan, mengirimkan dan menerima
teks/pesan, email-email, data dan informasi; Jam tangan pintar yang mempunyai fungsi radio pengawasan; Jam-jam tangan
dengan fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminal-terminal elektronik seperti telepon-telepon pintar,
komputer-komputer tablet, PDA, komputer-komputer; Jam-jam tangan yang dilengkapi kamera dan alat pemutar MP3, dan
yang mengkomunikasikan data ke telepon-telepon pintar dan PDAs; Jasa valuasi keuangan; Jendela mobil depan dan
belakang; KISI KISI AKI (ACCU); KONTAK KONTAK LISTRIK; KONTRAKTOR; KOTAK MCB; KWH METER; Kabel Antena;
Kabel Arde; Kabel Busi; Kabel Generator; Kabel HDMI; Kabel HDTV; Kabel High definition interface (HDMI); Kabel Listrik
Tahan Api; Kabel Listrik Tegangan Menengah; Kabel Listrik Tegangan Tinggi; Kabel Listrik Tegangan rendah; Kabel Listrik
Untuk Pertambangan; Kabel Pengendali; Kabel USB; Kabel USB untuk ponsel; Kabel USB untuk ponsel selular; Kabel audio;
Kabel audio penghubung jarak panjang; Kabel cdi; Kabel daya untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; Kabel daya untuk untuk rokok elektronik; Kabel ekstensi speaker; Kabel las listrik; Kabel listrik; Kabel listrik dan
elektronik untuk peralatan komunikasi audio dan video, dan manual instruksi yang dapat diunduh untuk peralatan komunikasi
audio dan video; Kabel listrik, harnessing, pengukur dan sakelar; Kabel pengisi daya listrik; Kabel serat optik; Kabel-kabel
elektrik datar yang lentur; Kabinet Pelindung Biologis; Kaca mata pintar (pengolahan data); Kacamata 3D; Kacamata
Perlindungan; Kacamata anti silau; Kacamata dengan resep; Kacamata pelindung; Kacamata renang; Kacamata tiga dimensi
sebagai pesawat penerima siaran televisi; Kacamata untuk pengendara motor; Kamera 35mm; Kamera CCTV; Kamera
bongkar pasang; Kamera cetak digital; Kamera dengan perangkat lunak penditeksi; Kamera digital (SLR); Kamera digital
kompak; Kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; Kamera pada dasbor; Kamera panoramic;
Kamera untuk berbagai kegunaan; Kamera untuk mendapatkan hasil foto dan video yang lonjong dan imersif; Kamera untuk
menghasilkan gambar pandangan 180, 360 derajat dan sangat lebar; Kamera video untuk memonitor interior dan eksterior
tempat tinggal dan bangunan komersial, dan pengontrol nirkabel untuk perangkat pemantauan, kontrol, dan otomatisasi jarak
jauh; Kamera yang berisi sensor gambar linier; Kamera-kamera komputer pribadi; Kamera-kamera pemantau jaringan untuk
pengawasan; Kamera-kamera untuk konferensi melalui video; Kantong kacamata; Kartu PC; Kartu SIM; Kartu USB; Kartu chip
elektronik yang dikodekan berisi pemrograman yang digunakan untuk sekuensing DNA; Kartu debet (bermagnetik); Kartu
dengan sirkuit terintegrasi di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Kartu elektronik
dan identifikasi magnetik yang digunakan untuk layanan pembayaran; Kartu hadiah yang berkode magnetik; Kartu identifikasi
yang dikodekan secara magnetis; Kartu identitas biometrik; Kartu identitas magnetik; Kartu identitas, magnetik; Kartu kredit;
Kartu kredit dan kartu debit yang dikodekan; Kartu kredit dikodekan tidak mengandung magnet; Kartu kredit, kartu debit, kartu
tunai, kartu kunci dan kartu telepon prabayar yang dikodekan secara magnetis; Kartu loyalti yang berkode magnetik; Kartu
magnetik atau bersandi; Kartu magnetik berkode; Kartu memori Digital [SD] aman; Kartu pembayaran; Kartu pembayaran
magnetik; Kartu penyimpanan; Kartu perbankan, dikodekan atau magnetik; Kartu pintar [kartu sirkuit terpadu]; Kartu
pintar/mutakhir (kartu sirkuit terpadu); Kartu port USB; Kartu pra-pembayaran yang dikodekan secara magnetis; Kartu susunan
video grafis; Kartu telepon; Kartu yang disandikan, yaitu kartu kredit, kartu debit, kartu loyalitas, kartu tagihan, kartu tunai;
Kartu, disk, kaset, kabel, catatan, microchip dan sirkuit elektronik, semua untuk mencatat dan transmisi data; Kartu-kartu chip
elektronik bersandi untuk meningkatkan kualitas gambar televisi; Kartun animasi yang direkam pada DVD, CD dan file video
yang dapat diunduh dan sebagai bagian dari perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; Kartu berkode magnetik yang
diprogram khusus berhadiah (reward) untuk para pelanggan setia; Kas register, perangkat untuk menghitung; Kaset audio
menampilkan suara menenangkan hidup; Kaset audio yang menampilkan hiburan musik dan musik; Kaset yang direkam
(bukan untuk musik); Kasing DVD; Kasing ponsel; Kasing telepon selular; Katup penguat suara; Katup, Instrumentasi dan
Sistem Pemantauan Korosi; Kawat dan kabel untuk pengisi listrik kamera; Kawat-kawat dan kabel-kabel listrik; Kawat-kawat
yang disekat; Kbel Listrik Instrumen; Kemasan baterai ukuran besar; Kendali jarak jauh untuk peralatan komunikasi audio dan
video; Kesing untuk membawa computer; Keyboard komputer, perlengkapan joystik komputer, bantalan mouse, mouse
komputer, stylus komputer, stylus kapasitif untuk perangkat layar sentuh, kotak CD, kotak pembawa komputer, sarung
pelindung untuk laptop dan komputer tablet, sandaran tangan untuk digunakan dengan komputer, semua yang berkaitan
dengan bola basket; Kit pengembangan perangkat lunak komputer untuk visi komputer, pembelajaran mesin, pembelajaran
mendalam, kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami, algoritme pembelajaran, dan analisis data; Kit/perangkat untuk
pengembangan peranti lunak computer (SDK) terdiri dari alat pengembangan peranti lunak dan peranti lunak untuk
digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API) untuk membuat peranti lunak dan aplikasi yang berkaitan dengan
pencegahan-pencurian dan sistem keamanan, dan sistem pengawasan rumah dan bisnis; Kit/perangkat untuk pengembangan
peranti lunak computer (SDK) terdiri dari alat pengembangan perangkat lunak dan peranti lunak untuk digunakan
sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API) untuk membuat peranti lunak dan aplikasi yang terkait dengan perangkat
elektronik konsumen yang terhubung ke internet; Kit/perangkat untuk pengembangan peranti lunak komputer (SDK)
yang terdiri dari peranti lunak komputer untuk pengembangan, penggunaan, dan interoperabilitas pemrograman aplikasi
antarmuka (API )yang digunakan oleh perangkat elektronik, sistem, dan pertukaran yang bertukar data melalui jaringan
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komunikasi dan internet dan yang terhubung dengan penyimpanan data dan layanan pertukaran data berbasis cloud.;
Kit/perangkat untuk pengembangan piranti lunak (SDK); Kit/perangkat untuk pengembangan piranti lunak computer (SDK);
Kit/perangkat untuk pengembangan piranti lunak yang dapat diunduh (SDK); Klip audio, klip video dan spot promosi dalam
CD, pita video dan DVD pra-rekam; Komplotan XY; Komponen dan kelengkapan listrik untuk kendaraan darat, mesin, dan
peralatan, yaitu, amplifier untuk komunikasi nirkabel, antena, dan baterai; Komponen-komponen elektronik, perangkat, dan
sistem untuk komunikasi nirkabel antar perangkat, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan,
radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya; Komponen-komponen elektronik, perangkat, dan sistem yang
memungkinkan komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan,
perasa, dan komunikasi lainnya yang memanfaatkan teknologi pita lebar ultra di dalamnya, yaitu, telepon selular pita lebar
ultra, radar pita lebar ultra dan sistem penentuan posisi pita lebar ultra; Komputer; Komputer dan perangkat lunak bergerak
dan aplikasi yang memberikan nasehat, layanan, informasi kepada penggunanya terkait kosmetik dan memungkinkan
pengguna untuk mencoba kosmetik secara virtual; Komputer dan perangkat periferal komputer; Komputer dan sistem operasi
komputer untuk mengemudi secara mandiri, bantuan pengemudi, kendaraan yang terhubung, perangkat antena tak berawak,
dan drone; Komputer genggam; Komputer layar sentuh; Komputer navigasi mobil; Komputer tablet digunakan untuk instalasi
dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet,
urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran,
mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Komputer
terpasang untuk mobil; Komputer untuk pemrosesan dokumen; Komputer-komputer papan tulis elektronik interaktif;
Komunikasi optik; Konektor ponsel untuk kendaraan; Konektor, terminal, dan kontrol elektronik; Kontaktor daya; Konten audio,
video, dan multimedia yang direkam sebelumnya; Konten media digital yang dapat diunduh menjadi video rumahan; Konten
terekam; Kontrol pengering; Konverter DC / AC; Konverter DC / DC; Konverter arus (listrik) pada energi matahari; Konverter
fotoelektrik; Konverter mata uang genggam elektronik multibahasa; Konverter mata uang ukuran saku elektronik multibahasa;
Kotak Konverter; Kotak juke musikal; Kotak kaca mata dan kaca mata pelindung matahari; Kotak listrik; Kotak meteran air;
Kotak sambungan [listrik]; Kotak set-top (penerima sinyal digital); Kotak speaker; Kotak untuk pengeras suara; Kotak untuk
telepon seluler; Kotak untuk terminasi optik; Kotak yang dilengkapi dengan peralatan pembedahan (mikroskopi), bukan untuk
keperluan medis; Kotak, tali dan rantai kacamata; Kunci akses yang dikontrol secara elektronik; Kunci transponder; Kunci web
USB; Kunci web USB untuk meluncurkan URL situs web yang diprogram sebelumnya secara otomatis; Kupon elektronik;
LAMPU BLITZ; LAMPU PEMOTRETAN (FOTOGRAFI); LCD multifungsi penganalisis kualitas jaringan daya; LCD untuk
peralatan telekomunikasi dan elektronik; LED display dengan layar sentuh; LED videotron; Laci uang bagian dari mesin kasir
(cash drawer); Lampu Mercusuar; Lapisan film pelindung dalam bentuk kristal cair untuk telepon pintar; Lapisan film pelindung
yang diadaptasikan untuk layar kamera; Laporan elektronik yang dapat diunduh di bidang sekuensing, genotipe, pengujian
genetik, dan genetika asam nukleat; Laporan elektronik yang dapat diunduh di bidang berbagai macam asam (acid) yang
terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan,
forensic ilmu kedokteran, laboratorium obat-obatan, obat-obatan untuk ilmu kedokteran hewan, penelitian klinikal,
pengembangan obat-obatan, hasil-hasil pharmasi, penelitian laboratorium, penelitian ilmu pengetahuan, penelitian ilmu
kedokteran, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi dan metagenomik, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan,
pengujian genetika dan genetika; Laser bukan untuk penggunaan medis, mikroskop; Layar LED; Layar LED untuk laptop;
Layar LED yang menampilkan teks yang berjalan (running text) dan video; Layar OLED; Layar Proyeksi Gantung; Layar
QLED; Layar atau alat tambahan yang menghadap ke pelanggan; Layar dengan motor elektrik; Layar dengan penopang tiga
kaki; Layar elektronik; Layar sentuh; Layar tampilan komputer; Layar tampilan visual dalam bentuk komputer, monitor
komputer dan televisi; Lensa; Lensa untuk memperbaiki penglihatan [optik]; METERAN ROLL; MISTAR TUKANG KAYU;
MULTI TESTER LISTRIK; Masker pelindung untuk pengendara; Masker pelindung wajah (topeng); Materi digital, yaitu, arsip
audio, arsip video dan arsip grafik pra-rekam untuk digunakan pada perangkat nirkabel; Materi pendidikan dan pengajaran
bahasa yang dapat diunduh tersedia melalui Internet, telepon seluler, jaringan komputer global atau perangkat nirkabel; Media
digital, yaitu file audio dan video yang dapat diunduh yang menampilkan program televisi fiksi ilmiah dan drama; Media digital,
yaitu klip video yang sudah direkam sebelumnya yang dapat diunduh, klip audio yang sudah direkam sebelumnya, teks dan
gambar yang disimpan dalam komputer pribadi elektronik dan perangkat genggam nirkabel, semuanya menampilkan subjek
kepentingan umum; Media digital, yaitu, DVD yang direkam sebelumnya, rekaman audio dan video yang dapat diunduh, dan
CD yang menampilkan dan mempromosikan musik dan hiburan musik; Media elektronik bukan musik yang direkam
sebelumnya (selain perangkat lunak komputer); Media elektronik yang menampilkan program permainan komputer; Media
penyimpanan permanen (non-volatile) (termasuk CD, DVD, kaset dan kaset video dan perangkat lain) untuk merekam data,
suara, gambar, teks atau informasi lainnya; Media perekaman dan penyimpanan digital atau analog kosong; Meja kerja steris
untuk Penanaman; Mekanisme kontrol untuk mesin, engine, atau motor; Mengatur dan mengelola promosi pemasaran untuk
orang lain; Mesin Alarm untuk menjaga rumah dari kemalingan; Mesin cetak dokumen yang digunakan dengan komputer;
Mesin dan instrumen pengukur atau uji coba yang digunakan untuk mengukur ukuran konsentrasi dan kualitas ozone; Mesin
dan instrumen pengukur atau uji coba yang digunakan untuk mengukur ukuran partikel dan cairan; Mesin dan instrument optik;
Mesin dan peralatan radio suar; Mesin fotokopi; Mesin hitung dan peralatan pemrosesan data; Mesin hitung, peralatan
pemrosesan data dan komputer; Mesin inspeksi sidik jari yang digunakan untuk memeriksa sidik jari secara fisik; Mesin kiosk;
Mesin navigasi LORAN; Mesin pelurusan roda kendaraan 3 dimensi (3D Wheel Alignment); Mesin pembayaran; Mesin
pembelajaran; Mesin pemutaran dan perekam suara dan video; Mesin pengeditan untuk sinematografi; Mesin pengenal mata
uang; Mesin penghitung elektronik, perlengkapan pengolah data elektronik, peralatan pemroresan data elektronik, komputer;
Mesin untuk transaksi bank; Mesin yang dioperasikan dengan listrik untuk mengeluarkan uang, kupon-kupon, tiket-tiket,
voucher-voucher, coin-coin dan untuk menerima deposit dan uang tunai dan perangkat lunak komputer untuk pengoperasian
mesin tersebut; Meter peningkat suara; Meter refleksi penentu waktu optikal; Meteran energi digital; Meteran yang terpasang
pada kendaraan; Mikroarray DNA untuk penggunaan laboratorium; Mikroprosesor; Mikroprosesor di bidang sekuensing,
genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Mikroprosesor digital dan optikal; Mistar bujur sangkar untuk
mengukur; Mistar geser; Mistar/meteran [alat ukur]; Mobile game software; Model tiga dimensi untuk tujuan pendidikan (aparat
pendidikan); Modul-modul daya; Modul-modul untuk pembangkit daya fotovoltaik; Monitor liquid crystal display [LCD]
komputer; Monitor televisi; Monitor, layar tampilan, display yang dipasang di kepala, dan headset untuk digunakan dengan
komputer, smartphone, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata
pintar, televisi, set top box, dan pemutar dan perekam audio dan video; Monitor-monitor jaringan dalam bentuk server
perangkat keras pada akses jaringan; Monitor-monitor komputer untuk konferensi melalui video; Monitor-monitor untuk
komputer; Monitor-monitor yang menampilkan informasi komersial; Monopod digunakan untuk mengambil foto yang diletakkan
pada smartphone atau kamera yang berada di luar jangkauan normal tangan; Mouse (Alat pengolah data); Mouse komputer;
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Multimeter digital; Musik yang dapat diunduh; Nada dering yang dapat diunduh untuk telepon selular, telepon pintar, asisten
digital pribadi (PDA); Nada dering, grafik, dan musik yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat
nirkabel; Notepads elektronik (ENote); ODP (Optical Distribution Panel) berfungsi sebagai tempat pengaman sambungan
kabel optic sekaligus pemisah kabel; OTG (Alat untuk menggunakan usb atau flashdisk pada handphone); Organizer data
pribadi elektronik genggam; Organizer pribadi elektronik; Otomatisasi dan kontrol perangkat lunak dan sistem otomatisasi
untuk pengoperasian yang memanfaatkan sistem pendingin berbasis air/fluida dan menganalisis data kinerja operasional
berbasis sistem dan data lingkungan untuk menyesuaikan laju aliran, tekanan dan suhu air/fluida dalam sistem untuk kinerja
yang optimal; Outlet daya listrik; PC tablet; PENGUKUR ASAM UNTUK BATERAI; PENGUKUR KEKENTALAN; Pakaian
kontrol kebakaran dan pakaian perlindungan terhadap api untuk industri balap olahraga motor, yaitu—kemeja dan celana
dalam, celana panjang, kemeja, jaket, jas, kaus kaki, sepatu, sepatu bot, helm pengaman, kacamata, topi dan topi; Pakaian
untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi, listrik statistik dan api, termasuk untuk perlindungan terhadap panas; Panel
Filter Harmonisasi Arus Listrik; Panel Kapasitor Bank; Panel Miniature Circuit Breaker; Panel RCD; Panel interaktif; Panel
komposit aluminum untuk aliran listrik; Panel layar QLED; Panel pengontrol (listrik); Panel tampilan LED; Panel tampilan
elektronik; Papan ketik, alat pengendali kursor komputer dan alas alat pengendali kursor komputer, stylus (pena elektronik
yang digunakan pada permukaan layar), peralatan dan media penyimpanan data; Papan ketik, mouse, alas mouse, printer,
drive disk, dan hard drive; Papan kontrol elektronik; Papan pemberitahuan elektronik; Papan sirkuit audio-video; Papan sirkuit
yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengoperasikan kamera; Papan
tampilan informasi digital; Papan tulis elektronik; Papan tulis interaktif digital; Partikulat mikro, tag yang bersandi yang terbuat
dari plastik logam atau silikat untuk digunakan dalam bidang perlabelan pasif, penelusuran atau pelacakan orang, hewan,
kendaraan, atau barang; Pasokan daya listrik untuk telepon pintar; Pegangan untuk diadaptasikan pada telepon genggam;
Pelampung Tangki Bensin; Pelampung untuk kamera; Pelindung dan penyangga untuk pemutar musik portabel; Pelindung
dan penyangga untuk pemutar musik portabel, tablet elektronik dan perangkat PDA; Pelindung kamera khusus yang
berbentuk selongsong untuk kamera; Pelindung kamera terhadap angin yang terbuat dari busa; Pelindung layar anti
cahaya/sinar biru; Pelindung layar anti silau; Pelindung permukaan jam tangan; Pelindung tutup kepala; Peluit isyarat;
Pemadam api beroda (troiley units); Pemadam api semi permanen (skil unit); Pemancar FM; Pemancar Global Positioning
System [GPS]; Pemancar dan penerima nirkabel; Pemancar dan penerima suara dan data; Pemancar telekomunikasi;
Pembaca digital; Pembaca kartu USB; Pembaca sidik jari biometrik; Pembakar CD; Pembakar DVD; Pembawa data magnetik
pra-rekam yang menampilkan informasi di bidang layanan perbankan dan finansial; Pembawa data untuk komputer yang
memiliki perangkat lunak yang terekam didalamnya; Pembawa suara; Pemegang kamera; Pemindai 3D; Pemroses data
bioinformatika sequencing (ngs) generasi berikutnya; Pemutar / perekam MP3 dan perangkat lunak yang terkait dengannya;
Pemutar DVD; Pemutar DVD (digital versatile disc); Pemutar MP3; Pemutar dan perekam CD (compact disc); Pemutar dan
perekam DVD; Pemutus Sirkuit Udara; Pena untuk layar sentuh; Penahan pintu elektrik; Penangkal petir; Pencahayaan
dengan penggunaan komputer dan kamera video; Pencatat jarak tempuh untuk kendaraan; Pencatat waktu untuk operasi
bedah; Penerima Global Positioning System [GPS]; Penerima dan monitor televisi; Penerima dan pemancar radio; Penerima
data; Penerima radio; Penerima satelite digital; Penerima sinyal video; Penerima transmisi satelit digital; Penerima yang dapat
digenggam; Penganalisa kelembaban; Pengatur pemindahan arus listrik; Pengekang kamera; Pengendali faktor daya;
Pengendali jarak jauh; Pengendali jarak jauh digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan
alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi
mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering
tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Pengendali mikro untuk tujuan meyediakan verifikasi komponen
perangkat tetap dan perangkat lunak; Pengeras suara; Pengeras suara audio (audio speakers) untuk home theaters;
Pengeras suara elektronik; Pengeras suara kecil; Pengeras suara terhubung; Pengeras suara untuk mobil; Pengeras
suara untuk konferensi melalui video; Penggandeng [peralatan pengolah data]; Penggaris/ mistar siku atau kotak untuk
mengukur; Penghitung geiger; Penghubung audio; Pengisi baterai portabel; Pengisi baterai portabel untuk ponsel; Pengisi
baterai yang portabel untuk baterai-baterai telepon bergerak dan baterai-baterai kamera digital; Pengisi daya; Pengisi daya
USB untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; Pengisi daya baterai untuk telepon genggam;
Pengisi daya baterai pipet elektronik; Pengisi daya baterai ponsel; Pengisi daya baterai ponsel pintar; Pengisi daya baterai
ponsel untuk digunakan di kendaraan; Pengisi daya baterai telepon seluler untuk digunakan dalam kendaraan; Pengisi daya
baterai telepon seluler untuk digunakan di kendaraan; Pengisi daya baterai untuk ponsel; Pengisi daya baterai untuk telepon
seluler; Pengisi daya cepat untuk digunakan didalam mobil; Pengisi daya super cepat (nirkabel); Pengisi daya untuk
akumulator listrik; Pengisi daya untuk baterai; Pengisi daya untuk peralatan pernapasan; Pengisi daya untuk perangkat
elektronik; Pengisi daya untuk rokok elektronik; Pengisi daya usb untuk perangkat elektronik; Pengisi daya usb untuk ponsel;
Pengisi daya yang dapat dibawa kemana-mana; Pengontrol Suhu; Pengontrol jaringan komputer; Pengontrol listrik untuk
mengelola energi listrik; Pengontrol pasokan energi listrik; Pengonversi; Pengonversi AC / DC; Penguat Headset untuk telepon
seluler; Penguat headset; Penguat suara; Pengukur amper; Pengukur tanjakan (kompas inklinasi); Pengukur tekanan sensor
level meter tangki air; Pengukur udara; Pengukur waktu dan alat pengaturan; Pengumpul energi surya untuk pembangkit
listrik; Penjepit untuk kamera; Penjepit yang digunakan untuk penghubung kabel; Pensil pengetesan (pensil uji) untuk elektrik;
Penstabil dan penopang komputer tablet dan ponsel pintar yang dapat disesuaikan; Penulis CD-ROM; Penutup pelindung
lensa untuk kamera; Penutup untuk telepon; Penyangga diadaptasi untuk komputer tablet; Penyangga disesuaikan untuk
telepon mobil; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam dan
menggabungkan cermin compact; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat
elektronik genggam, dan menggabungkan cermin compact; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman
tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu ponsel pintar (smartphone), komputer tablet, kamera, dan pemutar suara
dan video portabel; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik
genggam, yaitu, ponsel pintar [smartphone], komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga
tangan, penyangga, dan dudukan disesuaikan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu, telepon pintar, komputer tablet,
kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga yang diadaptasi untuk komputer, laptop, dan komputer tablet;
Penyanggah Lampu; Penyedia daya, sistem penyedia daya dan sistem daya yang digunakan untuk daya dan uji
pengoperasian peralatan dan alat elektronik yang diuji dengan menyediakan berbagai level daya untuk peralatan elektronik;
Peralatan Global Positioning System [GPS]; Peralatan Indikator Angka Acak Elektronik [ERNIE]; Peralatan WiFi untuk
perangkat seluler; Peralatan baku berinduktansi; Peralatan catu daya yang diatur; Peralatan dan instrumen ilmiah dan
penelitian termasuk sekuens asam nukleat, susunan, pemindai, perangkat dan analisis pencitraan elektronik, pengujian
peralatan pengumpulan sampel, instrumen kontrol kualitas sampel, sekuensing reagen cartridge dan nampan, peralatan
persiapan sampel pengujian, dan peralatan laboratorium untuk penggunaan laboratorium termasuk dalam bidang berbagai
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macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu
kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, diagnostic, penelitian klinikal, hasilhasil pharmasi, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan
kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik,
pengujian genetika dan genetika; Peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi elektronik; Peralatan dan instrumen
pengendali tenaga listrik; Peralatan dan instrumen untuk mendiagnosa instalasi daya listrik; Peralatan dan instrumen untuk
menguji gas, cairan, atau padatan; Peralatan dan instrumen untuk perekaman, transmisi, penyiaran, penerimaan,
penyimpanan, tampilan atau reproduksi suara, gambar dan data; Peralatan dan perlengkapan untuk penelitian ilmiah dalam
laboratorium di bidang sekuensing, genotip, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Peralatan dan perlengkapan
untuk penelitian ilmiah di laboratorium, yaitu pengurut genetika; Peralatan diagnostik untuk mendeteksi pathogen untuk
laboratorium atau keperluan penelitian di bidang sekuensing, genotip, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat;
Peralatan elektronik digital yang dapat dipakai untuk penyediaan akses ke internet, untuk mengirimkan, menerima dan
menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, dan data digital lainnya; Peralatan elektronik digital yang digunakan pada
bagian anggota badan (misal dipergelangan tangan) terutama terdiri dari arloji yang juga menampilkan telepon, perangkat
lunak dan tampilan layar untuk melihat, mengirimkan dan menerima teks/pesan, email-email, data dan informasi dari telepon
pintar, komputer-komputer tablet dan komputer-komputer yang portabel; Peralatan elektronik untuk mendeteksi logam;
Peralatan elektronik untuk mendeteksi temperatur suhu; Peralatan elektronik untuk transmisi suara atau gambar; Peralatan
elektronik untuk penguji karakteristik dansifat elektromagnetik dari bahan industri; Peralatan ilmiah untuk digunakan pada
aplikasi diagnostik; Peralatan informasi elektronik yang dapat diakses dari jarak jauh secara online; Peralatan jaringan
komunikasi; Peralatan kendali listrik tanpa kabel jarak jauh; Peralatan keselamatan yaitu teknologi penghalang termal yang
digunakan pada topi keras dan helm pengaman; Peralatan komunikasi gelombang mikro; Peralatan komunikasi nirkabel, yaitu,
peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi komputer, dan pengendali antarmuka nirkabel untuk komunikasi nirkabel,
yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya;
Peralatan konferensi video, yaitu telepon, speaker, monitor, kamera, headset telepon dan komputer, penunjuk jarak jauh
presenter nirkabel, dan perangkat periferal komputer untuk konferensi dan kolaborasi audio dan video; Peralatan kontrol jarak
jauh; Peralatan kontrol listrik; Peralatan kontrol listrik dan elektronik untuk meningkatkan efisiensi daya; Peralatan kromatografi
untuk analisa cairan dan gas untuk keperluan industri; Peralatan listrik dan elektronik; Peralatan memori komputer; Peralatan
otomatisasi pada rumah; Peralatan pemantauan; Peralatan pembatal kebisingan dan gema, yaitu, speaker audio dan
headphone pembatal gema; Peralatan pemprosesan data di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika
asam nukleat; Peralatan pengenalan wajah; Peralatan penghasil suara dan peredam suara elektronik, penghasil peredam
kebisingan, dan unit kontrol elektronik untuk meredam dan mengontrol suara, yaitu, perangkat keras komputer dan perangkat
lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk menghasilkan suara, menghilangkan kebisingan, menghilangkan gema dan
meredam suara; Peralatan pengiriman pesan dan keamanan jaringan yang terdiri dari piranti keras dan piranti lunak komputer
untuk mendeteksi, memblokir, dan mengotomatiskan penghapusan virus dan ancaman komputer, mengenkripsi dan
mengotentikasi data, mencegah kehilangan data, memulihkan data, mengamankan jaringan, dan mendeteksi, memfilter,
menganalisis, mengelola, dan memblokir komunikasi elektronik; Peralatan pengisi daya baterai; Peralatan penguji elektronik,
yaitu meter daya untukpenguji sinyal gelombang mikro dan frekuensi radio; Peralatan pengukur kekuatan; Peralatan pengukur
yang digunakan untuk mengukur ukuran partikel dan penyebaran ukuran partikel; Peralatan penyimpan energi yang terdiri dari
baterai-baterai; Peralatan periferal komputer; Peralatan pribadi yang portabel untuk merekam, mengorganisir, mentransmisi,
memanipulasi, mereview dan menerima teks/pesan, data, gambar-gambar/imej-imej dan file dalam bentuk audio yang
berkaitan dengan kesehatan dan kebugaran tubuh; Peralatan printer (pencetak)/personalisasi kartu plastik; Peralatan sensor
elektronik, kamera, dan mikrofon untuk pendeteksian, penangkapan dan pengenalan gerakan tubuh, gerakan wajah dan
suara; Peralatan survei untuk keperluan navigasi; Peralatan telekomunikasi listrik digunakan untuk instalasi dan peralatan
sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi,
instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran,
pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Peralatan telekomunikasi,
peralatan komunikasi komputer, termasuk modem radio; Peralatan telematika, yaitu, perangkat nirkabel yang terdiri dari
pemancar [sehubungan dengan otomobil]; Peralatan transmisi data audio dan video nirkabel, yaitu, perangkat keras komputer
dan perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk transmisi atau reproduksi suara atau gambar; Peralatan untuk
enkripsi; Peralatan untuk memproduksi, melakukan, mengalihkan, mengubah, mengatur dan mengendalikan energi listrik;
Peralatan untuk memproses pembayaran elektronik, yaitu
Mesin pembayaran non tunai menggunakan RFID; Peralatan untuk mengidentifikasi pidato; Peralatan untuk mengontrol
pengoperasian pemanas dan pendingin air; Peralatan untuk mengukur kadar air; Peralatan untuk mengukur konsumsi energi
listrik; Peralatan untuk merekam dan menghasilkan suara untuk pelatihan binatang; Peralatan untuk merekam, menstransmisi
atau mereproduksi suara atau gambar-gambar/imej-imej untuk digunakan pada telekomunikasi; Peralatan untuk pengiriman
data; Peralatan untuk pengujian DNA dan RNA untuk penelitian genetika dan keperluan ilmiah; Peralatan untuk pengujian
DNA dan RNA untuk tujuan penelitian; Peralatan yang diaktifkan dengan teknologi pita lebar ultra, yaitu, pembaca dan
pemindai; Peralatan-peralatan elektronik dengan fungsi-fungsi interaktif; Peralatan-peralatan jaringan pada rumah; Peralatanperalatan pembuatan air murni untuk keperluan laboratorium; Peralatan-peralatan pembuatan air ultra murni untuk keperluan
laboratorium; Peralatan-peralatan pengolahan air untuk keperluan laboratorium; Peralatan-peralatan pengolahan air untuk
keperluan laboratorium untuk produksi air murni; Peralatan-peralatan pengolahan air untuk keperluan laboratorium untuk
produksi air ultra murni; Perangkat Lunak computer yang dapat mengunggah, mengunduh, mengakses, mencatat, menulis,
menampilkan, dan menghubungkan; Perangkat Lunak yang dapat diunduh untuk komputer, seluler, digital portebel, prangkat
komunikasi dengan kabel dan tanpa kabel; Perangkat Televisi Nirkabel yang digunakan untuk mengambil gambar (CCTV);
Perangkat antar muka jaringan komputer; Perangkat asisten personal dalam suatu system lengkap yang dapat dikendalikan
oleh suara; Perangkat atau instrumen dengan fungsi pengaturan waktu untuk merekam; Perangkat atau instrumen dengan
fungsi pengaturan waktu untuk pelacakan; Perangkat atau instrumen dengan fungsi pengaturan waktu untuk pemantauan;
Perangkat atau instrumen dengan fungsi pengaturan waktu untuk display; Perangkat atau instrumen untuk pemantauan;
Perangkat atau instrumen untuk tampilan; Perangkat dan instrumen augmentasi dan koreksi optik; Perangkat dengan fungsi
pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam atau menampilkan jarak yang dicakup selama pelatihan;
Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam atau menampilkan tujuan
pelatihan berdasarkan pelatihan sebelumnya; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi,
memantau, merekam, atau menampilkan konsumsi kalori; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk
mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan kualitas istirahat dan pola tidur.; Perangkat dengan fungsi
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pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan langkah berjalan atau berlari;
Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan tingkat
pelatihan dibandingkan dengan tujuan pelatihan; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi,
memantau, merekam, atau menampilkan waktu tanpa aktivitas fisik; Perangkat distribusi daya optik gelombang waveguide
terintegrasi berbasis kuarsa; Perangkat elektronik atau perangkat lunaknya untuk digunakan dalam mentransmisikan data
dan/atau suara melalui jaringan nirkabel atau kabel; Perangkat elektronik digital genggam yang mampu menyediakan akses
ke internet dan untuk mengirim, menerima, dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, dan data digital lainnya;
Perangkat elektronik digital untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, dan meninjau kembali file teks, data,
audio, gambar dan video; Perangkat elektronik digital yang dapat dipakai yang mampu menyediakan akses ke internet, untuk
mengirim, menerima dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, dan data digital lainnya; Perangkat elektronik digital
yang terutama terdiri dari perangkat lunak untuk peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan untuk merekam, mengatur,
mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data, dan digital dan layar display/tampilan;
Perangkat elektronik mutifungsi untuk menampilkan, mengukur, dan mengunggah informasi ke Internet; Perangkat elektronik
pribadi yang digunakan untuk melacak sasaran dan statistik kebugaran (fitness); Perangkat elektronik untuk buaian bayi;
Perangkat elektronik untuk mendeteksi sistem kebocoran yang mampu mendeteksi kebocoran cairan dengan sensor kabel
atau probe dengan cara pemantauan jarak jauh dengan perangkat lunak pemantauan berbasis web; Perangkat genggam
nirkabel, yaitu, perangkat informasi yang dikontrol suara terdiri dari speaker audio pintar yang terkoneksi dengan awan (cloud)
dan dikontrol suara dengan kemampuan asisten pribadi virtual, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat getaran pensinyalan hewan untuk mengarahkan ternak; Perangkat
ilmiah; Perangkat ilmiah untuk anak-anak berupa aparat instruksi; Perangkat ilmiah untuk anak-anak berupa aparat mengajar;
Perangkat informasi dalam suatu sistem lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara; Perangkat input dan output komputer;
Perangkat keras USB; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk digunakan dengan sekuensing genetik
populasi, unit perawatan intensif neonatal (NICU) dan penelitian penyakit genetik, penelitian kanker genetik, agrigenomik,
dan penelitian klinis dan translasi, semuanya di bidang genomik; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
digunakan di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Perangkat keras dan perangkat
lunak komputer untuk menganalisis data sekuensing di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam
nukleat; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam operasi dan kontrol keamanan rumah dan
sistem pemantauan; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk membuat, memfasilitasi, dan mengelola akses
jarak jauh ke dan komunikasi dengan jaringan area lokal (lans), jaringan pribadi virtual (vpn), jaringan area luas (wans) dan
jaringan komputer global; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk memproses, memvisualisasikan, menyimpan,
membagi, dan memanipulasi data sekuensing generasi berikutnva (NGS) di bidang sekuensing genotipe, pengujian genetik
dan genetika asam nukleat; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menangkap, menyimpan, mengakses,
menampilkan, berbagi, meringkaskan, memindahkan, dan mengelola berkas-berkas digital dibidang genomik; Perangkat
keras dan perangkat lunak komputer untuk menerima, menampilkan, dan menggunakan siaran video, audio, dan sinyal data
digital; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menganalisis data sekuensing generasi berikutnya (NGS) di
bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer
untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan jaringan komputer area lokal dan luas; Perangkat keras dan
perangkat lunak komputer untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan sistem konferensi komputer audio-video
interaktif; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk meningkatkan dan menyediakan transfer waktu nyata,
transmisi, penerimaan, pemrosesan dan digitalisasi data; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk meningkatkan
dan menyediakan transfer waktu nyata, transmisi, penerimaan, pemrosesan dan digitalisasi informasi grafis audio dan video;
Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk merekam, memproses, menerima, mereproduksi, transmisi,
memodifikasi, pengkompresan, pendekompresan, menyiarkan, menggabungkan dan meningkatkan suara, gambar, grafik, dan
data; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk pengenalan gambar untuk keamanan dan pengawasan;
Perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang terdiri dari dompet digital yang dapat menyimpan informasi data
pelanggan untuk mengakses kupon voucher, kode voucher dan potongan harga di penjual eceran dan untuk mendapatkan
loyalitas atau hadiah uang yang dapat ditambahkan dalam akun pelanggan; Perangkat keras dan perangkat lunak sebagai
penyimpanan basis data untuk kegiatan jual beli dan pembayaran; Perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat
diunduh atau direkam untuk telekomunikasi, konferensi jarak jauh dan konferensi video, komunikasi audio, video dan data
antar komputer melalui jaringan komputer global, jaringan komputer area luas, dan jaringan komputer peer-to-peer dengan
memanipulasi dan mengendalikan gambar dari kamera web dan kamera digital; Perangkat keras komputer dan program
perangkat lunak komputer untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak kedalam pengiriman interaktif
untuk aplikasi multimedia; Perangkat keras komputer dan program perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau
direkam untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak ke dalam pengiriman interaktif untuk aplikasi
multimedia; Perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak komputer untuk telekomunikasi, tele-konferensi dan video
konferensi, komunikasi audio, video dan data antar komputer melalui jaringan komputer global, jaringan komputer area luas,
dan jaringan komputer peer to peer dengan memanipulasi dan mengendalikan gambar dari kamera web dan kamera digital;
Perangkat keras komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih
kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran,
wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk
kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam mengambil elektrokardiogram;
Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam mengambil pengukuran; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam
menyediakan jaringan komputasi awan yang aman; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam menyediakan
komputasi environment (area memori komputer) yang aman; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam visi mesin,
pembelajaran mesin, pembelajaran yang mendalam, kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami, pembelajaran algoritma
dan analisa data; Perangkat keras komputer untuk komputasi; Perangkat keras komputer untuk komputasi awan; Perangkat
keras komputer untuk komputasi latency rendah dan bandwith tinggi; Perangkat keras komputer untuk komputasi melalui
jaringan global dan lokal; Perangkat keras komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel; Perangkat keras komputer untuk
menganalisa ayunan golf; Perangkat keras komputer untuk penyimpanan data; Perangkat keras komputer yang dapat dipakai;
Perangkat keras komputer, komputer tablet, peralatan telekomunikasi listrik, pengendali jarak jauh, aplikasi perangkat lunak,
perangkat lunak komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh, yang
digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat,
bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian
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dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis; Perangkat keras untuk mendeteksi obyek, gerakan tubuh pengguna dan perintah; Perangkat keras untuk
pemrosesan dokumen; Perangkat keras untuk penyimpan data untuk kegiatan jual-beli dan pembayaran; Perangkat
keras yang menyimpan data sekunder dan berisi piringan magnetis yang portabel (portable hard disk drives); Perangkat
komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia; Perangkat komunikasi nirkabel
untuk transmisi suaro, data, atau gambar; Perangkat komunikasi visual digital; Perangkat komunikasi yang dapat dipakai
dalam bentuk jam tangan, gelang; Perangkat komunikasi yang portabel, yaitu gagang telepon (handsets), alat
komunikasi (walkie-talkies), telepon-telepon satelit dan personal digital assistants [PDA]; Perangkat kontrol elektronik untuk
antar muka dan kontrol komputer dan komputer global dan jaringan telekomunikasi dengan siaran dan perlengkapan televisi
dan kabel; Perangkat laboratorium untuk mendeteksi urutan genetik; Perangkat listrik yang mengubah antara sinyal seimbang
dan sinyal tidak seimbang; Perangkat lunak BIOS [sistem input / output dasar]; Perangkat lunak akuntansi; Perangkat lunak
aplikasi komputer untuk aplikasi seluler yang dapt diunduh, diunggah, dilihat, ditulis, menghubungkan, dan mencari informasi
lainnya; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk asisten digital pribadi; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk
menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi
yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak aplikasi
komputer untuk pengumpulan dan verifikasi informasi pengguna untuk membuat akun blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk penyediaan keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan
enkripsi komunikasi, proses bisnis, dan transaksi keuangan menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang didistribusikan.; Perangkat lunak aplikasi
komputer untuk perangkat seluler, yaitu perangkat lunak untuk perangkat layar sentuh yang digunakan untuk memasukkan
data, teks prediktif, teks korektif, dan memasukkan teks berbasis sikap (gesture); Perangkat lunak aplikasi komputer untuk
perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk memasukkan (input) teks yang digunakan untuk mengakses dan mencari pada
Internet; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel, pemutar media portabel, komputer genggam, komputer tablet, dan
komputer, yaitu, perangkat lunak untuk menerima dan menyimpan DNA dan catatan genetik, dan untuk memberi wewenang
kepada personel medis dan peneliti untuk menggunakan catatan; Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh
untuk memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan autentikasi pembayaran bergerak (mobile) dan transaksi tanpa kontak
langsung dengan pengecer, pedagang, dan penjual menggunakan suatu alat komunikasi bergerak (mobile); Perangkat lunak
aplikasi komputer yang dapat diunduh yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan skema insentif penjualan dan
promosi, skema keanggotaan, skema bonus, skema hadiah, skema diskon dan layanan promosi; Perangkat lunak aplikasi
komputer yang dapat diunduh yang berhubungan dengan program loyalti dan dana yang tersimpan dalam suatu akun;
Perangkat lunak aplikasi mobile untuk menyaksikan Liga Basket (rekaman); Perangkat lunak aplikasi mobile untuk
menyaksikan Liga Basket secara langsung; Perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler; Perangkat lunak aplikasi untuk
ponsel pintar; Perangkat lunak aplikasi web; Perangkat lunak aplikasi yang terkait dengan penyewaan mobil, taksi, dan semua
jenis layanan penyewaan kendaraan penumpang; Perangkat lunak berbasis cloud yang dapat diunduh; Perangkat lunak cloud;
Perangkat lunak cloud komputer yang tidak dapat diunduh; Perangkat lunak computer dan aplikasi perangkat lunak untuk
perangkat seluler yang memperkenankan pengguna untuk menyewa alat komunikasi dan/atau komputer; Perangkat lunak
computer dan aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler yang memperkenankan, menyediakan, mengizinkan, dan
memfasilitasi pengguna untuk mendaftar dan menyewa penginapan sementara, mengakses informasi, daftar dan
pengumuman tentang perumahan, apartemen, kondominium, town house, real estate, dan iklan penyewaan; Perangkat lunak
computer dan firmware untuk program sistem operasi.; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler
dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengawasan, log-in jarak jauh dan penyediaan jasa support
teknis secara langsung untuk perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan
rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan
perangkat komputasi dan komunikasi untuk mengakses jasa help desk untuk computer desktop dan laptop, ponsel pintar, dan
perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet.; Perangkat
lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk menyediakan
advis dan rekomendasi mengenai perbedaan ponsel pintar, perangkat komputasi, dan perangkat komunikasi, dan perangkat,
peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan
jaringan.; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi
untuk secara proaktif menyediakan konten yang merekomendasikan solusi, tips, trik dan informasi mengenai cara,
kesemuanya untuk pengguna perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan
rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan
perangkat komputasi dan komunikasi, yaitu untuk perangkat lunak untuk menyediakan back-up foto dan video, dan untuk
transfer foto dan video kepada perangkat komputer lain; Perangkat lunak computer yang dapat diunduh, yaitu perangkat lunak
untuk mengatur pengaturan (settings) dan performance secara jarak jauh; Perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak untuk
eksekusi, transmisi, dan penyimpanan tanda tangan elektronik yang aman.; Perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak
yang memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan orang di depan pintu; Perangkat lunak dan
aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan layanan konsultasi kecantikan; Perangkat lunak dan aplikasi seluler
yang dapat diunduh berkaitan dengan pembuatan reservasi salon kecantikan untuk orang lain; Perangkat lunak dan aplikasi
seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan pemesanan layanan perawatan kecantikan dan kesehatan; Perangkat lunak dan
aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan penyediaan informasi tentang perawatan kecantikan dan kesehatan;
Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan oleh penyedia kebugaran dan kesehatan, klien
perusahaan, dan pelanggan, untuk informasi lokasi dan tujuan pusat kebugaran dan kesehatan, pemeriksaan jadwal kelas
kebugaran dan kebugaran, pemesanan kelas kebugaran dan kesehatan, pendaftaran kelas kebugaran dan kesehatan,
pemantauan aktivitas dan kebugaran, penerimaan dan penebusan penawaran produk terkait kebugaran dan kesehatan,
memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam program loyalitas pelanggan dan jejaring sosial yang berhubungan
dengan kesehatan dan kebugaran; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan sehubungan
dengan pengujian penyakit menular; Perangkat lunak dan keras computer untuk memproses pembayaran elektronik dan untuk
mentransfer dan mencatat transfer dana ke dan dari orang lain melalui perangkat komunikasi elektronik termasuk smartphone,
tablet dan laptop; Perangkat lunak hiburan interaktif; Perangkat lunak integrasi kendaraan pribadi, tidak satupun barang
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak interaktif yang
mendasarkan pada kecerdasan buatan; Perangkat lunak keamanan dunia maya; Perangkat lunak kecerdasan buatan dan
inferensi cerdas untuk prediksi kontekstual; Perangkat lunak komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan

Halaman 321 dari 1262

pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Perangkat lunak komputer & publikasi secara
elektronik yang diberikan online dari data base atau dari fasilitas yang disediakan dalam internet; Perangkat lunak komputer
berbasis kecerdasan buatan; Perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan untuk konsultasi kesehatan; Perangkat
lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk berbagi multimedia; Perangkat lunak
komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk mengontrol pengoperasian peralatan audio
dan video dan untuk melihat, mencari dan / atau membaca suara, video, televisi, film, foto dan gambar digital lainnya dan
konten multimedia lainnya; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk
mengunduh, mentransmisikan, menerima, memproses, membaca, menonton, dan mengendalikan aplikasi, data elektronik,
gambar, file audio dan video; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam
untuk mereproduksi, memproses dan mengalirkan konten audio, video dan multimedia dan untuk panggilan audio, panggilan
video dan kolaborasi jarak jauh; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak komputer untuk peralatan portabel
untuk mengumpulkan dan menganalisa variabel yang berkaitan dengan lingkungan yaitu suhu, kualitas udara dan cahaya
sekaligus kebisingan sekitarnya selama tidur; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam
verifikasi dan otentikasi transaksi melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat
lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan otentikasi pengguna.; Perangkat lunak komputer dan
aplikasi perangkat lunak untuk memungkinkan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak
untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna biometrik; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang
berkaitan dengan layanan pinjaman; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan masalah
keuangan dan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pembelian
barang dan jasa secara online; Perangkat lunak komputer dan aplikasi telepon genggam yang mengizinkan pelanggan
(pengguna) untuk mengakses rekening bank dan bertransaksi; Perangkat lunak komputer dan peralatan dan instrumen untuk
digunakan yang berkaitan dengan internet; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi ponsel yang bisa diunduh
yang berisi informasi rujukan dalam bidang keuangan, investasi, bisnis, berita; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak
aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk melakukan atau mencari kinerja pekerjaan, usaha atau proyek dengan imbalan uang
atau nilai; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mempromosikan jasa
pihak lain; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mencocokkan para
pengguna dengan pekerjaan, usaha atau proyek; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat
diunduh untuk menemukan pekerjaan, usaha atau proyek atas dasar permintaan; Perangkat lunak komputer dan perangkat
lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan area pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh yang memungkinkan urun daya
(crowdsourcing) permintaan yang berhubungan dengan kinerja pekerjaan, usaha atau proyek; Perangkat lunak komputer dan
program komputer yang dapat diunduh untuk manajemen database, membuat lembar lajur (spreadsheet) elektronik,
mendesain, membuat, mengedit dan mempublikasikan dokumen, pencatatan, email, memasukkan ke dalam kalendar,
manajemen kontak, membuat grafik presentasi, publikasi desktop, manajemen dokumen, pemrosesan kata, mengirim pesan
instan, protokol suara melalui internet (VOIP), konferensi video, konferensi audio, menggunakan bersama-sama aplikasi,
memastikan keamanan jaringan komputer, dan menyediakan deteksi dan pencegahan intrusi jaringan komputer; Perangkat
lunak komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran
dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel
tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar
mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk menampilkan,
mengumpulkan, menganalisis, dan mengatur data dan informasi di bidang kesehatan, kebugaran, fitness, aktivitas fisik,
pengelolaan berat badan, tidur, dan nutrisi; Perangkat lunak komputer pengenalan pola; Perangkat lunak komputer
pengenalan suara; Perangkat lunak komputer sosial interaktif untuk memperoleh kembali dan menampilkan transit publik,
navigasi, geografis, peta dan informasi perjalanan; Perangkat lunak komputer sosial interaktif untuk memungkinkan transmisi
informasi transit publik, pemetaan, navigasi, lalu lintas, rute dan informasi yang diminati ke jaringan telekomunikasi, telepon
selular, perangkat navigasi dan perangkat bergerak dan genggam lainnya; Perangkat lunak komputer sosial interaktif yang
memungkinkan pertukaran informasi antar para pengguna; Perangkat lunak komputer untuk berbagi multi media, perangkat
lunak komputer berbagi media untuk komputer; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memonitor meter jarak
jauh; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, mereproduksi,
memproses, streaming, memutar dan meninjau audio, video, gambar dan konten multimedia lainnya pada perangkat
elektronik digital; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam meninjau, menyimpan, mengatur, dan memutar konten
audio dan video; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam menyediakan jaringan komputasi awan yang aman;
Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam operasi dan manajemen pusat kontak telekomunikasi; Perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam streaming konten audio visual; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam transaksi
dengan pengecer, pedagang, vendor, dan peer-to-peer melalui perangkat seluler, perangkat komputer, dan kartu fisik yang
digunakan untuk memproses pembayaran seluler; Perangkat lunak komputer untuk hiburan interaktif, yang memungkinkan
pengguna untuk menyesuaikan pengalaman melihat, mendengar, dan bermain dengan memilih dan mengatur tampilan dan
pertunjukan elemen audio, video dan audiovisual; Perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial dan berinteraksi dengan
komunitas online; Perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis, yaitu, perangkat lunak untuk mengumpulkan dan
menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk komputasi; Perangkat lunak komputer untuk komputasi kognitif,
pembelajaran yang mendalam, kecerdasan buatan; Perangkat lunak komputer untuk komputasi latency rendah dan bandwith
tinggi; Perangkat lunak komputer untuk komputasi melalui jaringan global dan lokal; Perangkat lunak komputer untuk
komunikasi data nirkabel untuk menerima, memproses, mentransmisikan, dan menampilkan informasi olahraga/ lemak tubuh /
BMI; Perangkat lunak komputer untuk koneksi dan koordinasi berbagai perangkat komunikasi; Perangkat lunak komputer
untuk manajemen jaringan.; Perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; Perangkat lunak komputer untuk
manajemen sumber daya manusia; Perangkat lunak komputer untuk masukan (input) tulisan tangan melalui jari atau stilus
(stylus); Perangkat lunak komputer untuk memasukkan data berbasis sikap (gesture); Perangkat lunak komputer untuk
membuat dan mengedit template digital foto; Perangkat lunak komputer untuk memfasilitasi kolaborasi dan pengambilan
keputusan untuk bisnis; Perangkat lunak komputer untuk memodifikasi audio, video, dan konten audio-visual; Perangkat lunak
komputer untuk memodifikasi dan memungkinkan transmisi konten dan data video, audio, audio visual dan video; Perangkat
lunak komputer untuk memonitor, memproses, menampilkan, menyimpan dan mentransmisikan data; Perangkat lunak
komputer untuk memproses pembayaran emas secara elektronik; Perangkat lunak komputer untuk mengakses dan melihat
wallpaper komputer; Perangkat lunak komputer untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing untuk bidang
bisnis percetakan; Perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan papan ketik pada layar sentuh; Perangkat lunak komputer
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untuk menganalisa ayunan golf; Perangkat lunak komputer untuk menganalisa informasi pasar; Perangkat lunak komputer
untuk mengawasi pengoperasian perangkat audio dan video dan untuk melihat, mencari, dan/atau memainkan audio, video,
televisi, film, gambar-gambar digital lainnya, dan konten multimedia lainnya; Perangkat lunak komputer untuk mengendalikan
masukan (input) keyboard; Perangkat lunak komputer untuk menghasilkan, memasukkan, mengedit, dan menampilkan font,
jenis huruf (typefaces), dan desain; Perangkat lunak komputer untuk menghubungkan sumber-sumber data; Perangkat lunak
komputer untuk mengirim, memproses, memfasilitasi, memverifikasi, computer software for dan mengotentifikasi informasi
kartu kredit maupun kartu debet; Perangkat lunak komputer untuk mengirim, menerima, memproses, membaca dan
menonton, dan untuk kontrol file aplikasi, data elektronik, gambar, audio dan video; Perangkat lunak komputer untuk
mengontrol pengoperasian apparatus audio dan video dan untuk melihat, mencari dan/atau membaca suara, video, televise,
film, fotograf dan gambar digital lainnya dan muatan multimedia lainnya; Perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan dan
menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk menunjuk penempatan dan pengaturan huruf, angka, karakter, dan tanda
pada keyboard; Perangkat lunak komputer untuk menyediakan jaringan komputasi yang aman; Perangkat lunak komputer
untuk menyiarkan klip video, klip audio, gambar, foto, dan konten multimedia lainnya melalui jaringan internet dan komunikasi
lainnya; Perangkat lunak komputer untuk mereproduksi, memproses dan menyalurkan audio, video dan muatan multimedia
dan panggilan audio dan kolaborasi jarak jauh; Perangkat lunak komputer untuk pembelajaran mesin, permintaan data, dan
analisa data; Perangkat lunak komputer untuk pemenuhan dan pencetakan gambar digital; Perangkat lunak komputer untuk
pemrosesan data, aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan
menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk pendidikan; Perangkat lunak komputer untuk pengalaman simulasi
realitas tertambah; Perangkat lunak komputer untuk pengelolaan peralatan komunikasi audio dan video; Perangkat lunak
komputer untuk penggalian data; Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler
komputasi dan komunikasi dan peralatan dan perangkat yang terhubung dengan jaringan, yaitu perangkat lunak untuk
menganalisa dan optimisasi proses booting, browser web, proses aplikasi, perlilaku pelayanan, performa alat, baterai dan
kapasitas penyimpanan, untuk memfasilitasi pemantauan, log-in jarak jauh, dan penyediaan jasa support teknis secara
langsung untuk perlindungan jasa anti-virus, dan untuk mengidentifikasi risiko-risiko keamanan dan kerahasiaan pribadi;
Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler komputasi dan komunikasi, yaitu
perangkat lunak untuk secara proaktif menyediakan konten yang merekomendasikan solusi, tips, trik, dan informasi mengenai
cara untuk membantu pengguna memahami penggunaan dan fitur dari peralatan dan perangkat yang terhubung dengan
jaringan, dan menyediakan penguncian perangkat, penghapusan data, back-up data, pengaktivan alarm perangkat, dan
penyediaan informasi terkait lokasi dengan menggunakan GPS; Perangkat lunak komputer untuk pengumpulan, penemuan,
manajemen dan analisis data; Perangkat lunak komputer untuk pengumpulan, pengelolaan, pengeditan, pengorganisasian,
modifikasi, transmisi, pembagian, dan penyimpanan data dan informasi; Perangkat lunak komputer untuk peringatan, pesan,
email, dan pengingat, dan untuk merekam, mengorganisir, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima
file teks, data, dan digital; Perangkat lunak komputer untuk representasi grafis atas data; Perangkat lunak komputer untuk
sistem akuntansi; Perangkat lunak komputer untuk sistem pencetakan dan untuk perangkat untuk pra-pemrosesan dan pascapemrosesan barang cetakan; Perangkat lunak komputer untuk streaming konten media audio visual melalui Internet dan ke
perangkat elektronik digital seluler; Perangkat lunak komputer untuk telekomunikasi nirkabel untuk digunakan dengan
perangkat/alat nirkabel; Perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia; Perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk akses ke komputasi berbasis cloud dan sumber daya komputer
berbasis cloud; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk digunakan dalam mengoperasikan dan
mengelola pusat kontak telekomunikasi untuk menjadwalkan, mengendalikan, meningkatkan, dan mengelola komunikasi
video, suara, dan data; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk koneksi dan koordinasi beberapa
perangkat komunikasi; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk mengontrol tingkat suara;
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk pengelolaan kebisingan latar belakang; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk pengelolaan peralatan komunikasi audio dan video; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh atau direkam yang menampilkan algoritma untuk digunakan pada alat penghasil suara dan
peredam suara; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan direkam untuk koleksi, kompilasi, memproses, transmisi,
dan diseminasi data Sistem Pencari Posisi Global (GPS) untuk digunakan pada perangkat tetap, bergerak dan genggam;
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan platform perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan
di dan dengan perangkat dan kendaraan seluler (mobile devices and vehicles) untuk memungkinkan pengoperasian, kontrol,
dan kinerja sistem kendaraan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk berkomunikasi secara langsung dengan
ahli jasa keuangan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai screensaver dan wallpaper,
untuk mengakses dan menampilkan penjelajahan komputer, untuk digunakan melihat data di internet; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk melakukan transaksi akun, perdagangan sekuritas, riset, analisa, dan aktivitas
manajemen portofolio, semua dalam bidang investasi dan keuangan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
melihat dan menelusuri informasi, foto, ulasan, peringkat atau nilai bisnis dan organisasi; Perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk memperlihatkan informasi database, informasi statistik, trivia, informasi polling, dan polling interaktif
dalam bidang bola basket yang tersedia pada Internet; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengakses,
melihat, mengunduh, menggunakan bersama-sama, mengelola, dan menyimpan data akun, berita, riset, dan informasi dalam
bidang investasi dan keuangan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan
mengelola perangkat bergerak yang diaktifkan dengan internet of things (IoT) bergerak; Perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola perangkat yang diaktifkan dengan internet of things (IoT);
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menyediakan informasi geografis, peta geografis interaktif, gambar peta
dan lokasi yang dipetakan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh
digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat,
bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari
instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk perantara dan perdagangan investasi, sekuritas, saham,
obligasi, investasi modal, komoditas, dan ekuitas; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk perdagangan,
penyimpanan, pengiriman, penerimaan, penerimaan dan pengiriman mata uang digital secara elektronik, dan mengatur
transaksi pembayaran dan penukaran mata uang digital.; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh yang memungkinkan
komputer, desktop, laptop, dan perangkat tipis untuk terhubung dari jarak jauh ke workstation; Perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh, yaitu, perangkat lunak simulasi rekayasa dengan bantuan komputer; Perangkat lunak komputer yang
memungkinkan pengguna perangkat komunikasi untuk mengakses database dan jaringan komputer global; Perangkat lunak
komputer yang memungkinkan transfer data antara perangkat komunikasi bergerak; Perangkat lunak komputer yang
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mengijinkan permainan untuk dimainkan; Perangkat lunak komputer yang mengijinkan permainan untuk dimainkan ;
Perangkat lunak komputer yang telah direkam yang berhubungan dengan golf; Perangkat lunak komputer, program komputer,
dan web terkait berbasis interface serta platform bagi konsumen untuk mengukur, mengkonfigurasi, mengoordinasi, dan
mengimplementasikan integrasi komponen sistem yang terdiri dari: pompa sirkulasi fluida dan katup terkait, otomatisasi dan
kontrol untuk pompa sirkulasi fluida tersebut, ekspansi dan separator udara untuk sistem hidronik dan Hvac, pompa sirkulasi
cairan sistem kebakaran, penukar panas, pompa dan booster air limbah domestik, pompa terintegrasi dan sistem kontrol untuk
aplikasi pabrik air dingin.; Perangkat lunak komputer, yaitu perangkat lunak dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
pendidikan bahasa; Perangkat lunak komputer, yaitu screen saver yang menampilkan tema-tema bola basket; Perangkat
lunak komputer, yaitu, perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk menjadwalkan, mengendalikan, meningkatkan,
dan mengelola komunikasi video, suara dan data dan memantau, mengelola dan memelihara alat-alat suara, video dan data;
Perangkat lunak komputer, yaitu, platform perdagangan keuangan elektronik untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang
virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Perangkat lunak
komputer, yakni perangkat lunak sistem operasi; Perangkat lunak komputer, yakni program sistem operasi untuk layanan
manajemen router; Perangkat lunak komunikasi; Perangkat lunak komunikasi data; Perangkat lunak komunikasi untuk
menghubungkan jaringan komputer global dan blockchains; Perangkat lunak mainan video untuk mesin hiburan secara
elektrik dengan layar; Perangkat lunak manajemen energi; Perangkat lunak masukan (input) data dan teks untuk
perangkat/alat layar sentuh; Perangkat lunak offline yang dapat diunduh untuk mengontrol tegangan turbin uap dan
pemantauan seumur hidup; Perangkat lunak otomatisasi proses untuk digunakan dalam industri pengemasan; Perangkat
lunak otomatisasi proses untuk digunakan dalam instalasi pengemasan dan instalasi pengisian; Perangkat lunak otomatisasi
proses untuk digunakan dalam mesin pengemasan dan mesin pengisian; Perangkat lunak pemantauan jaringan awan (cloud)
untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan pengemasan;
Perangkat lunak pemantauan jaringan awan untuk digunakan berhubungan dengan pemasaran digital yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Perangkat lunak pembatal kebisingan dan gema yang dapat diunduh atau direkam untuk
mengendalikan dan mengoperasikan headphone dan speaker pembatal kebisingan dan gema; Perangkat lunak pembelajaran
mesin; Perangkat lunak pembuatan dan konversi PDF; Perangkat lunak pembuktian keaslian untuk mengontrol akses dan
komunikasi dengan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer; Perangkat lunak pemrosesan bahasa alami;
Perangkat lunak pencetakan 3D untuk memahat; Perangkat lunak pencetakan 3D untuk menyesuaikan; Perangkat lunak
pencetakan 3D untuk pemodelan; Perangkat lunak pengelolaan rantai pasokan untuk digunakan berhubungan dengan solusi
ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan pengemasan; Perangkat lunak pengembangan game; Perangkat
lunak pengenalan wajah; Perangkat lunak penggunaan komputer, perangkat lunak penjelajahan komputer, yaitu perangkat
lunak untuk penjelajahan jaringan komputer global dan jaringan privasi, perangkat lunak komputer untuk penyediaan akses
internet; Perangkat lunak perintah dan pengenalan suara; Perangkat lunak perintah dan pengenalan suara, tidak satupun
barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak permainan (game)
komputer untuk perangkat komunikasi; Perangkat lunak permainan komputer untuk digunakan pada ponsel dan telepon
seluler; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh
melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; Perangkat lunak permainan komputer yang telah direkam dan
manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam satu unit; Perangkat lunak permainan papan komputer; Perangkat
lunak permainan video dalam bentuk cakram; Perangkat lunak permainan video dan manual/petunjuk dalam format elektronik
yang dijual dalam satu unit; Perangkat lunak permainan video untuk penggunaan di rumah, direkam; Perangkat lunak
permainan video yang telah direkam dan manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam satu unit; Perangkat
lunak platform berbasis website dan aplikasi untuk menjual barang-barang kebutuhan bayi; Perangkat lunak platform berbasis
website yang digunakan untuk calon ibu yang akan melahirkan dengan cara membuat daftar kebutuhan untuk calon bayi;
Perangkat lunak sebagai asisten pribadi dengan kecerdasan buatan; Perangkat lunak selular untuk prediksi kontekstual;
Perangkat lunak seluler; Perangkat lunak seluler yang dapat diunduh; Perangkat lunak server awan untuk digunakan
berhubungan dengan pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Perangkat lunak server cloud
(awan) untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan
pengemasan; Perangkat lunak sistem parkir yang mengatur dan integrasi terhadap komponen sebagai berikut: Ticket
dispenser, Boom gate, Kamera untuk merekam foto plat nomor (& streaming connecting ke CCTV), Kamera untuk memfoto
wajah penegemudi, Printer karcis / card, Loop detector / infrared, Dapat mencetak foto plat nomor kendaraan pada tiket,
Dapat mendeteksi golongan kendaraan mobil dan motor secara otomatis, Universal pembayaran non tuani software payment,
Universal sensor lot system; Perangkat lunak tanda tangan elektronik untuk mengamankan transaksi; Perangkat lunak
telekomunikasi yang dapat diunduh untuk penyediaan komunikasi video dan audio, kolaborasi, menggunakan dokumen
secara bersama-sama, telekonferensi, streaming acara dan konten, webinar, dan konferensi video, audio dan web; Perangkat
lunak telepon Protokol Internet dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk melakukan panggilan
konferensi VOIP; Perangkat lunak telepon protokol internet; Perangkat lunak untuk POS (Point Of Sale) Terminal; Perangkat
lunak untuk anjungan tunai mandiri (ATM); Perangkat lunak untuk digunakan dalam industri pengemasan; Perangkat lunak
untuk digunakan dalam menghitung, mentransfer dan menyimpan data yang berkaitan dengan diagnosis medis dan evaluasi
atas pencitraan medis; Perangkat lunak untuk digunakan dalam otomatisasi proses pengemasan dan proses pengisian;
Perangkat lunak untuk digunakan sehubungan dengan pemantauan kinerja perangkat lunak; Perangkat lunak untuk informasi
kredit pribadi terkait dengan keuangan; Perangkat lunak untuk infrastruktur layanan telekomunikasi; Perangkat lunak untuk
infrastruktur pengelolaan telekomunikasi; Perangkat lunak untuk kartu smartcard (chipcard); Perangkat lunak untuk kendali
pencahayaan; Perangkat lunak untuk komputer; Perangkat lunak untuk komunitas virtual, jejaring sosial, berbagi foto, berbagi
media elektronik, dan pengiriman pesan dan transmisi media terenkripsi atau diamankan.; Perangkat lunak untuk konsultasi
kredit; Perangkat lunak untuk kontrak pintar; Perangkat lunak untuk memantau dan mengoptimalkan pengilangan dan operasi
pembuatan pelumas; Perangkat lunak untuk memasukkan data dan teks; Perangkat lunak untuk membuat dan mengatur akun
pengguna; Perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna menemukan, memprogram, mengatur, mengakses, dan
bekerjasama dengan program perangkat lunak komputer pihak ketiga pada platform blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi) apa pun.; Perangkat lunak untuk mencari, mengatur dan merekomendasikan konten multimedia;
Perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak untuk merekomendasikan barangbarang/jasa-jasa dan pesanan belanjaan (purchase orders) berdasarkan kecerdasan buatan; Perangkat lunak untuk
pemrosesan dokumen; Perangkat lunak untuk pemutar audio dan/atau video.; Perangkat lunak untuk penentuan posisi
pencahayaan; Perangkat lunak untuk peralatan telekomunikasi; Perangkat lunak untuk perdagangan melalui suatu jaringan
komunikasi global; Perangkat lunak untuk personalisasi, mendukung dan mengelola iklan dan pemasaran untuk kampanye,
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personalisasi konten dan komunikasi elektronik, analisis data termasuk perilaku pengguna analitik dan kecerdasan.; Perangkat
lunak untuk streaming audio visual dan konten multimedia melalui internet dan jaringan komunikasi global; Perangkat lunak
untuk streaming konten audio visual dan multimedia ke perangkat elektronik digital seluler; Perangkat lunak untuk telepon
genggam; Perangkat lunak untuk unit onboard yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; Perangkat lunak video dan
permainan komputer; Perangkat lunak visi komputer untuk memperoleh, memproses, menganalisa dan memahami gambar
digital dan mengekstraksi data visual; Perangkat lunak visi yang dapat diunduh dan direkam yang menggunakan kecerdasan
buatan untuk melihat dan menginterpretasi data, menghubungkan dengan perangkat keras dan menyimpan, mengelola dan
memproses data di awan; Perangkat lunak yang dapat didownload untuk menciptakan, mengedit, meng-upload, memposting,
menunjukkan, menampilkan, berbagi, dan melihat media elektronik, klip audio, klip video, dan teks melalui internet; Perangkat
lunak yang dapat diunduh dalam bentuk platform perdagangan untuk berdagang, mengirim, menerima, menerima dan
mentransmisikan mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya, dan pengelolaan
transaksi pertukaran; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler; Perangkat lunak yang dapat diunduh
dalam bentuk aplikasi seluler yang digunakan untuk mengakses panduan dan ulasan penyedia layanan perjalanan, tujuan
perjalanan, tur, dan atraksi lokal;; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk platform perdagangan untuk penyediaan
perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi),
dan aset digital lainnya; Perangkat lunak yang dapat diunduh dan diinstal serta materi dan kurikulum pendidikan yang dapat
diunduh, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur, pemasaran, dan distribusi, dan
karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras, peralatan, dan jasa; Perangkat lunak
yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya untuk digunakan dalam bidang perancangan dan pengelolaan program
pendidikan; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk manajemen inventaris berbasis blockchain; Perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk memberikan informasi konsumen, yaitu: kompilasi, peringkat, urutan, ulasan, rujukan dan rekomendasi
yang berkaitan dengan bisnis, restoran, penyedia layanan, acara, layanan publik dan lembaga pemerintah, taman dan tempat
rekreasi, organisasi keagamaan dan organisasi nirlaba; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memelihara, mengelola,
menganalisa, mengenkripsi, dan otentikasi pengguna data digital; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengakses,
mengelola, mengoptimalkan, memperbaharui dan melacak perangkat serta untuk pengelolaan dan pengoptimalisasikan
fasilitas; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menyediakan keamanan antarmuka akses tunggal (single sign-on) pada
desktop, server, alat yang dapat dibawa-bawa, alat jaringan dan jaringan antarmuka; Perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk otentikasi akses tunggal (single sign-on), manajemen identitas, manajemen privasi data, dan pengumpulan persetujuan;
Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pengumpulan data dan penggunaan data dalam bidang periklanan dan pemasaran
digital; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk untuk penggunaan yang berhubungan dengan program loyalitas konsumen
dan kartu loyalitas.; Perangkat lunak yang dapat diunduh, yaitu, perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data;
Perangkat lunak yang dapat memprogram mikroprosesor; Perangkat lunak yang menggunakan sistem, proses atau peralatan
otomatisasi; Perangkat lunak yang menjalankan fungsi pengawasan pada pekerja dengan kemampuan mendeteksi
penggunaan alat pelindung diri; Perangkat lunak yang menyediakan dompet digital.; Perangkat lunak yang menyediakan
informasi cuaca, berita-berita, musik dan informasi hiburan berdasarkan kecerdasan buatan; Perangkat lunak yang
menyediakan jadwal perjalanan, informasi parkir dan informasi terkait fasilitas yang tersedia di sekitar lokasi berdasarkan
informasi pada lokasi tersebut, yang mendasarkan pada kecerdasan buatan; Perangkat lunak yang menyediakan jasa-jasa
pemesanan berdasarkan kecerdasan buatan; Perangkat lunak-perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam asuransi;
Perangkat navigasi Global Positioning System [GPS]; Perangkat nirkabel untuk pertukaran data; Perangkat pelacak dan
penentuan lokasi untuk merekam dan mentransmisikan koordinat lintang dan bujur untuk melaporkan posisi global suatu aset
termasuk yang melekat padanya untuk peralatan pertambangan dan konstruksi; Perangkat pelacakan dan lokasi Global
Positioning System [GPS]; Perangkat pelacakan kendaraan terdiri dari perangkat lunak komputer dan perangkat keras
komputer, sensor, transmiter, penerima dan penerima pencari posisi satelit global, semua untuk digunakan berhubungan
dengan pelacakan kendaraan dan memonitor kendaraan; Perangkat pemantauan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam,
atau menampilkan tingkat aktivitas fisik dan / atau periode ketidakaktifan fisik dan / atau langkah berjalan atau berlari dan /
atau jarak yang dicakup selama pelatihan dan / atau tingkat pelatihan dibandingkan dengan tujuan pelatihan dan / atau kalori
yang terbakar dan / atau tujuan pelatihan berdasarkan pelatihan sebelumnya dan / atau kualitas istirahat dan pola tidur;
Perangkat pendengar nirkabel; Perangkat pendidikan ilmiah; Perangkat pengendali listrik; Perangkat penghubung pengisi
daya [charging docks]; Perangkat penghubung pengisi daya [charging docks] untuk perangkat elektronik yang digunakan
untuk memanaskan tembakau; Perangkat penghubung pengisi daya [charging docks] untuk rokok elektronik; Perangkat
pengubah arus (listrik); Perangkat pengubah arus [listrik]; Perangkat penyimpanan yang tersambung ke jaringan (NAS);
Perangkat periferal untuk komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam
tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, televisi, set top box, serta pemutar dan perekam audio dan video;
Perangkat pintar yang dapat dipakai; Perangkat rekam gambar suara digital; Perangkat speaker atau audio; Perangkat
telekomunikasi, yaitu satelit-satelit, gateway dan stasiun satelit serta alat pengatur dan bagiannya; Perangkat untuk
mendapatkan informasi lingkungan (yaitu: jumlah/daya jalur telekomunikasi, troughput dan sejenisnya) mengenai
telekomunikasi melalui sinyal dari berbagai sensor; Perangkat visual interaktif digital; Perangkat yang dapat dibaca mesin
untuk sistem pembayaran tanpa uang tunai; Perangkat yang dapat dipakai untuk mengendalikan komputer, telepon seluler,
perangkat elektronik seluler, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan
video, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theatre, dan sistem hiburan; Perangkat-perangkat lunak computer
dan perangkat-perangkat keras computer dalam telepon genggam yang memungkinkan pemutaran dan unduhan aplikasi
perangkat lunak; Perangkat-perangkat lunak penerapan yang dapat dipindah-pindahkan untuk perkakas-perkakas
pemantauan air dan perkakas-perkakas untuk mendeteksi kebocoran; Perangkat-perangkat pengukur elektrik;
Perangkat–perangkat kontrol listrik untuk pemanas dan pengaturan energi; Peranti lunak aplikasi komputer untuk telepon
pintar, alat PDA dan komputer tablet, yaitu, peranti lunak untuk digunakan oleh pengemudi kendaraan dan penumpang untuk
mengakses, melihat, dan berinteraksi dengan dan mengunduh (download) konten informasi dan hiburan [sehubungan dengan
otomobil]; Peranti lunak aplikasi yang dapat diunduh yang menampilkan informasi cuaca, berita cuaca, ramalan cuaca,
informasi indeks suhu; Peranti lunak komputer dan peranti lunak aplikasi komputer untuk digunakan di telepon genggam dan
di kendaraan bermotor untuk pengiriman dan penerimaan sinyal untuk memfasilitasi pembukaan kunci dan penguncian pintu
dan sistem pengamanan yang dikonfirmasi, memulai dan menghentikan mesin dan mengakses, mengelola dan
mengendalikan sistem kendaraan, termasuk sistem informasi, sistem hiburan, sistem kontrol iklim dan fungsi
kendaraan[sehubungan dengan otomobil]; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi
keuangan; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi keuangan.; Peranti lunak
komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi keuangan; Peranti lunak
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mendapatkan, indeks, dan mengatur data; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan pencarian data elektronik; Peranti lunak
komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; Peranti lunak komputer untuk mengirim surat
elektronik; Peranti lunak komputer untuk menyediakan direktori informasi, situs web, dan sumber tersedia pada jaringan
komputer; Peranti lunak komputer untuk menyediakan ruang obrolan online dan papan buletin elektronik untuk pengiriman
pesan di antara pengguna di bidang kepentingan umum; Peranti lunak komputer untuk pengiriman elektronik data, gambar,
dan dokumen, audio, video dan multimedia lain melalui jaringan komputer global; Peranti lunak komputer untuk pesan
elektronik; Peranti lunak komputer yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk mengatur dan membatasi akses
pada data dan aktivitas pencarian mereka ketika menggunakan internet.; Peranti lunak komputer yang digunakan untuk
meningkatkan kinerja dan fungsionalitas jaringan komputer; Peranti lunak komputer yang memungkinkan pengguna untuk
menyesuaikan pengalaman melihat, mendengarkan dan bermain dengan memilih dan mengatur tampilan dan kinerja element
audio, video, dan audiovisual oleh pengguna di bidang musik, video, olahraga, berita, ulasan, cuaca, hiburan, fashion,
keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya, dan kesejahteraan (wellness); Peranti lunak komputer yang menampilkan grafik, peta, bagan dan tampilan
terkomputerisasi terkait cuaca; Peranti lunak komputer yang menyediakan akses multi-pengguna ke jaringan komputer untuk
penyebaran berbagai dan beragam informasi; Peranti lunak screensaver yang dapat diunduh untuk digunakan pada komputer
Pribadi; Peranti lunak untuk memfasilitasi transaksi pembayaran yang aman dengan cara elektronik; Peranti lunak untuk
mencari dan mendapatkan informasi, situ web, dan sumber lain dari jaringan komputer; Peranti lunak untuk penyediaan
layanan perdagangan ekuitas, layanan crossing dan pertukaran sekuritas, metode otomatis untuk crossing perintah keuangan
(crossing financial orders), pertukaran keuangan dan crossing elektronik; Peranti lunak untuk telepon pintar yang memberikan
pengguna kemampuan untuk mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh, yaitu, mengunci dan membuka
kunci pintu kendaraan dan memulai dan mematikan kendaraan [sehubungan dengan otomobil]; Peranti lunak yang dapat
diunduh di bidang ilmu meteorologi dan lingkungan; Peranti lunak yang dapat diunduh yang menampilkan informasi cuaca,
berita cuaca, ramalan cuaca, informasi indeks suhu; Peranti lunak yang digunakan dalam identifikasi, penyimpanan, transmisi
dan pengambilan data yang aman secara elektronik; Peranti lunak yang menyediakan platform perdagangan (trading)
elektronik dan marketplace elektronik online; Peranti jaringan komputer untuk menghubungkan beberapa komputer dalam
suatu jaringan (Network hubs); Peredam Suara; Perekam DVD; Perekam compact disc; Perekam suara dan perekam video
yang menampilkan hiburan dan informasi dalam bidang bola basket; Periferal yang dapat dikenakan untuk digunakan dengan
komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, jam tangan pintar, kacamata pintar, cincin pintar, earphone,
headphone, televisi, set top box, dan pemutar dan perekam audio dan video; Perisai pelindung yang dapat dipindahkan untuk
memisahkan inner mesin dari operator dan pengamat; Perkakas-perkakas pemantauan air dan perkakas-perkakas untuk
mendeteksi kebocoran; Perkakas-perkakas penghubung (konektor) kabel listrik; Perluasan dan penambahan jangkauan akses
jaringan; Perluasan, alat dan utilitas sistem komputer dalam bidang perangkat lunak aplikasi untuk menghubungkan komputer
pribadi, jaringan, aparatus telekomunikasi dan aplikasi jaringan komputer global; Permainan komputer untuk digunakan di
telepon genggam dan telepon seluler; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, penelitian, potret, kinematografi,
optik, timbang, ukur, sinyal, pengawasan (pemeriksaan), pertolongan dan pendidikan; Pesawat dan perkakas ilmu
pengetahuan, pelayaran, survei, fotografi, sinematografi, optik, penimbang, pengukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan),
pertolongan jiwa dan pendidikan; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, survei, fotografi,
sinematografi, audiovisual, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan jiwa
dan pengajaran; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, survey, fotografi, sinematografi, audiovisual,
optic, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inpseksi untuk untuk melakukan, mengalihkan, mengubah,
mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik; Pesawat komputer; Pesawat televisi;
Pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas komunikasi; Pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas untuk perekaman, transmisi,
penerimaan, pengolahan, pencaharian, reproduksi, manipulasi, memperagakan data analisi dan pencetakan suara, gambar
imaji dan/atau data; Pheriperal audio; Pintu otomatis yang dioperasikan dengan listrik; Pintu/tangga keluar darurat pada saat
terjadi kebakaran; Pipa saluran kabel listrik; Piranti keras dan piranti lunak komputer untuk interkoneksi, pengintegrasian,
pengamanan, pengelolaan, pemantauan, dan pengoperasian sistem telefoni dan video conferencing; Piranti keras dan piranti
lunak komputer untuk pusat data yang digunakan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan jaringan komputer
dan data telekomunikasi; Piranti keras komputer dan alat pengendali jarak jauh untuk mengendalikan pengoperasian televisi,
monitor video, kotak konverter, audio, video, dan alat pemutar media dan alat perekam media, alat pemutar permainan, sistem
hiburan, sistem teater rumah, penghubung otomatisasi rumah, dan alat elektronik konsumen dan display; Piranti keras
komputer yang memuat fungsionalitas keamanan jaringan, termasuk firewall, enkripsi data, dan / atau interoperabilitas dengan
protokol keamanan jaringan; Piranti lunak dan aplikasi komputer yang menyediakan analisis perilaku pengguna, forensik
keamanan, manajemen risiko, pencegahan kehilangan data, perlindungan data cloud/awan, tata kelola data, pemantauan
kepatuhan, manajemen hak data, keamanan data, dan penyimpanan yang aman serta akses ke data, file, dan media; Piranti
lunak dan piranti keras komputer untuk mengirim, menyimpan, mengelola, mengintegrasikan dan mengakses pesan teks dan
pesan suara melalui telepon, surat elektronik, pager, asisten digital pribadi, serta jaringan komputer internal dan global; Piranti
lunak komputer dan piranti keras keamanan jaringan untuk memantau, menganalisis atau melaporkan informasi, data, dan lalu
lintas jaringan; Piranti lunak komputer dan piranti keras keamanan jaringan untuk mengoptimalkan sumber daya dan
ketersediaan sistem komputer; Piranti lunak komputer dan piranti keras keamanan jaringan yang digunakan dalam mendeteksi
dan mencegah intrusi jaringan dan malware serta untuk mengendalikan dan mengelola akses pengguna jaringan dan untuk
penegakan kebijakan jaringan; Piranti lunak komputer dan piranti keras komputer untuk keamanan jaringan, keamanan email
dan web, kendali akses yang aman, identifikasi pengguna, enkripsi, dan manajemen keamanan; Piranti lunak komputer ecommerce yang bisa diunduh yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan
komputer dan komunikasi global; Piranti lunak komputer untuk analisis berbasis situs web dan lalu lintas Internet; Piranti lunak
komputer untuk memastikan keamanan data yang berada di lingkungan komputasi awan; Piranti lunak komputer untuk
memfasilitasi kolaborasi antar individu dan antar organisasi; Piranti lunak komputer untuk memfasilitasi panggilan Voice Over
Internet Protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks, pesan instan dan layanan online jaringan sosial;
Piranti lunak komputer untuk memudahkan para penggunadalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar
komputer, desktop, data, dokumen elektronik, video dan aplikasi melalui Internet; Piranti lunak komputer untuk
mengadministrasikan, mengelola, dan memantau lalu lintas dan akses jaringan, mengoptimalkan kinerja jaringan, melakukan
diagnostik jaringan, mendeteksi malware dan ancaman jaringan, serta melaporkan keamanan jaringan dan analisis kinerja;
Piranti lunak komputer untuk mengamankan perangkat seluler; Piranti lunak komputer untuk menjadwalkan dan mengelola
kalender, menjadwalkan dan mengelola kontak, menjadwalkan dan mengelola rapat online; Piranti lunak komputer yang dapat
diunduh untuk memfasilitasi transmisi informasi, data, dokumen, suara, dan gambar melalui Internet secara elektronik; Piranti
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lunak komputer yang dapat diunduh untuk memudahkan pengguna yang berpartisipasi dalam pertemuan dan kelas berbasis
web, dengan akses ke data, dokumen, gambar, dan aplikasi piranti lunak melalui browser (peramban) web; Piranti lunak
komputer yang dapat diunduh untuk mengakses, melihat, dan mengendalikan komputer dan jaringan komputer dari jarak jauh;
Piranti lunak komputer yang digunakan untuk pengendalian informasi yang dikendalikan melalui suara dan asisten.pribadi,
yaitu, alat pengeras suara pintar dengan kemampuan asisten pribadi virtual yang terkoneksi dengan cloud dan dikendalikan
melalui suara; Piranti lunak komputer yang menyediakan pemantauan, analisis, audit, manajemen, deteksi, klasifikasi,
perlindungan, laporan, dan keamanan informasi serta data sensitif yang terletak di lingkungan komputasi awan untuk aplikasi
komputer dan seluler, platform komputer dan seluler, serta antarmuka pengguna yang terkait dengannya; Piranti lunak untuk
komputer dan perangkat seluler untuk mengamankan akses jarak jauh melalui Internet ke jaringan komputer pribadi; Piranti
lunak untuk melakukan konferensi audio dan video, komunikasi video dan suara, pengiriman pesan singkat, layanan
komunikasi Voice over Internet Protocol (VoIP), saling berbagi aplikasi, saling berbagi desktop komputer, manajemen
kehadiran, manajemen dokumen, integrasi aplikasi; Piranti lunak untuk melakukan proses panggilan melalui transmisi audio,
data, video, dan lalu lintas suara; Piranti lunak untuk memudahkan pengunggahan, posting, menampilkan, memberi tag,
mengedit, mengatur, dan mentransmisikan gambar serta karya audio visual; Piranti lunak untuk mengirim dan menerima
pesan-pesan elektronik, grafik, gambar, konten audio dan audio visual melalui jaringan komunikasi global; Piranti lunak untuk
pemrosesan gambar, grafik, audio, video dan teks; Piranti lunak yang bisa diunduh dalam lingkup aplikasi pesan; Piranti lunak
yang bisa diunduh, yaitu, piranti lunak pesan instan, piranti lunak berbagi file, piranti lunak komunikasi untuk pertukaran data,
audio, gambar dan grafik video melalui komputer secara elektronik, seluler, jaringan nirkabel dan komunikasi; Piranti lunak
komputer untuk penyediaan, penggunaan, konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan, pencadangan,
pemulihan, pemodelan, pengujian, penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah,
penemuan, dan penggunaan berbagai sistem operasi, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer
dan jaringan infrastruktur komputasi virtual; Piring Petri; Piringan (disc) kaset dan kartu memori dengan program video game
yang telah direkam; Piringan hitam; Pita keamanan holografik bersandi; Pita pengiriman holografik bersandi; Pita pengukur
baja; Pita pengukur baja stainlis; Pita pengukur fiberglass; Pita perekaman video; Pita video dan permainan komputer, disk
video dan permainan komputer, kaset video dan permainan komputer, video dan permainan komputer, CD-ROM video dan
permainan komputer, mesin permainan dengan output video untuk digunakan dengan televisi; Pita-pita video; Planimeter;
Platform arsitektur terbuka untuk keamanan elektronik dan otomatisasi aplikasi di industri pertambangan terdiri dari, yaitu,
suatu server pusat, suatu perangkat lunak untuk mengelola, modul gateway, probe jaringan, node nirkabel, modem
kendaraan, pemancar-penerima dan antarmuka kendaraan, modul lampu pada topi dan modul jaringan sensor; Platform
berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan; Platform dan aplikasi
yang menyediakan jasa layanan yang menghubungkan pembeli emas dengan penjualan emas; Platform digital; Platform
perangkat keras dan perangkat lunak komputer menampilkan tampilan interaktif, sistem pengontrol, dan perangkat pengontrol,
sistem peringatan, konektivitas, komputer onboard, dan GPS untuk kendaraan, kendaraan yang terhubung, kendaraan yang
dikemudikan secara mandiri, dan kendaraan tanpa pengemudi; Platform perangkat lunak arsitektur terbuka otomatis untuk
industri pertambangan terdiri dari suatu server pusat jaringan, suatu perangkat lunak manajemen jaringan, gateway untuk
modul router jaringan, node nirkabel, modul router jaringan, modem kendaraan, pemancar-penerima kendaraan dan sirkuit
antarmuka dan modul router jaringan untuk kendaraan, modul lampu pada topi, sirkuit antarmuka dan modul router jaringan
untuk penambang dan modul jaringan sensor, modul router jaringan yang menyampaikan informasi dari sensor yang
ditempatkan di tambang ke server pusat jaringan; Platform perangkat lunak komputer untuk komputasi kognitif; Platform
perangkat lunak yang digunakan untuk perdagangan emas secara daring/online (berbasis mobile ataupun web) di bursa
berjangka; Platform perangkat lunak yang memfasilitasi penyediaan informasi; Platform piranti lunak komputer untuk mencari,
menilai, mengukur, dan memulihkan malware yang diduga menargetkan perangkat komputasi; Platform-platform pesan
menggunakan program komputer chatbot (perangkat lunak); Plotter; Podcast yang dapat diunduh di bidang manajemen bisnis;
Podcast yang dapat diunduh di bidang manajemen proyek; Podcast yang dapat diunduh di bidang manajemen strategis;
Ponsel dan tablet; Ponsel pintar dalam bentuk kacamata; Ponsel pintar yang digunakan pada bagian anggota badan; Pos
pembatas jalan (Traffic post); Power Meter digital; Power bank portabel; Power inverter; Power supply dvb; Power system;
Printer digital berwarna; Printer ink jet; Printer inkjet; Printer kartu identitas; Printer yang dapat dibawa [portable]; Printer-printer
berwarna; Probe untuk penguji sirkuit terpadu, semikonduktor dan jaringan telekomunikasi, alat dan instrumen elektronik,
elektronik opto, fotonik, dan penguji skala nano, sinyal, gambar dan pengukur, yaitu amplifier, attenuator, filter dalam bentuk
pengolah sinyal yang berfungsi untuk menghilangkan komponen frekuensi yang tidak diinginkan dari sinyal, untuk
menambahkan yang diinginkan atau keduanya, mengondisikan dalam bentuk alat yang digunakan untuk persiapan sensor
sinyal output untuk pengolahan, konverter, mixer dalam bentuk perangkat untuk membuat frekuensi baru dari dua atau lebih
sinyal untuk diaplikasikan, modulator dalam bentuk peralatan untuk memvariasikan satu atau lebih sifat gelombang periodik
untuk membawa sinyal, demodulator, prescaler, pembagi dalam bentuk peralatan untuk menggabungkan sebagian dari sinyal
dalam saluran transmisi ke port yang memungkinkan sinyal porsi untuk digunakan pada sirkuit lain, penggabung dalam bentuk
peralatan untuk menggabungkan sinyal di port ke dalam sinyal yang sudah ada dalam saluran transmisi, isolator dalam bentuk
peralatan 2 port non-resiprokal yang memungkinkan sinyal untuk melintas hanya dalam satu arah, sirkulator dalam bentuk
peralatan multi-port non-resiprokal di mana sinyal yang memasuki port apa pun ditransmisikan hanya ke port berikutnya
secara rotasi, pembatas dioda terpadu, sakelar dan router untuk melakukan pembangkitan sinyal, pengolahan sinyal,
penguatan sinyal, konversi sinyal dan kontrol sinyal; Processor; Profesional speaker sistem; Program aplikasi komputer untuk
ponsel pintar dan jam tangan pintar; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan
perangkat serupa lainnya untuk manajemen Kekayaan Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel,
smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk manajemen aset Kekayaan Intelektual; Program aplikasi
yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk penilaian Kekayaan
Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya
untuk penilaian aset Kekayaan Intelektual; Program computer untuk pengembangan piranti lunak; Program computer,
perangkat lunak computer, rekaman audio dan/atau video; Program dan perangkat lunak komputer yang dipasang di dalam
kendaraan; Program dan perangkat lunak permainan (game) komputer yang memungkinkan pengguna untuk bermain
permainan (game) dengan telepon bergerak; Program komputer (perangkat lunak yang bisa diunduh); Program komputer
untuk alat-alat komunikasi; Program komputer untuk deteksi dan penghapusan virus komputer; Program komputer untuk
digunakan dalam aplikasi grafik komputer; Program komputer untuk digunakan dalam pemrosesan data yang berhubungan
dengan catatan keuangan; Program komputer untuk manajemen keuangan; Program komputer untuk menganalisa ayunan
golf; Program komputer untuk menjalankan transaksi melalui e-commerce; Program komputer untuk pelaporan keuangan;
Program komputer untuk perangkat komunikasi; Program komputer untuk permainan yang sebelumnya telah direkam;
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Program komputer yang berhubungan dengan perihal keuangan; Program komputer yang dapat diunduh dalam lingkup
aplikasi seluler; Program komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam melacak status berbagai pengguna dari jasa
permainan interaktif online dan untuk mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua
tingkat kecakapan; Program perangkat lunak algoritma untuk mengoperasikan dan mengontrol komputer; Program perangkat
lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; Program perangkat lunak aplikasi pintar, dapat diunduh untuk
terminal nirkabel; Program perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yang dipasang di ponsel atau komputer, digunakan
untuk memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan pinjaman angsuran konsumen, dan lain-lain untuk pengguna; Program
perekaman sirkuit elektronik untuk peralatan hiburan untuk digunakan dengan layar kristal cair; Program permainan komputer;
Program permainan komputer multimedia interaktif yang dapat diunduh; Program permainan komputer untuk mensimulasikan
perdagangan sekuritas keuangan (perangkat lunak); Program permainan komputer yang dapat diunduh melalui internet;
Program permainan online; Program permainan portabel yang dapat diunduh; Program permainan untuk mesin permainan
video di rumah atau permainan genggam dengan layar kristal cair yang dapat diunduh; Program permainan video dan
komputer; Program permainan video interaktif yang dapat diunduh; Program permainan video yang dapat diunduh; Program
permainan yang dapat diunduh, yang disediakan dari online; Program-program komputer terekam; Program-program
komputer untuk melihat informasi, statistik atau trivia tentang bola basket; Prosesor data dan sinyal digital dan optikal;
Proyektor gambar bergerak; Proyektor holografik 3D; Proyektor untuk pengeditan film; Proyektor-proyektor multimedia
untuk home theaters; Publikasi elektronik dan digital yang dapat diunduh; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam area
aparatus dan perangkat elektronik, semikonduktor, dan elektronik terpadu, komputer, telekomunikasi, hiburan, teleponi, dan
telekomunikasi dengan kabel dan nirkabel; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk artikel, makalah, dan bahan
pengajaran di bidang telekomunikasi, Internet, pelatihan, bisnis, penjualan, dan pemasaran; Publikasi elektronik yang dapat
diunduh dalam bentuk e-book/buku elektronik, panduan kepatuhan, lembar data, dan laporan di bidang komputasi awan/cloud
dan keamanan data untuk lingkungan komputasi awan/cloud computing publik; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam
bentuk jadwal permainan semua dalam bidang bola basket yang disediakan melalui Internet; Publikasi elektronik yang dapat
diunduh dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan
komunikasi nirkabel.; Publikasi elektronik yang dapat diunduh di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas
matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic
ilmu kedokteran, laboratorium obat-obatan, obat-obatan untuk ilmu kedokteran hewan, penelitian klinikal, pengembangan
obat-obatan, hasil-hasil pharmasi, penelitian laboratorium, penelitian ilmu pengetahuan, penelitian ilmu kedokteran, ilmu
hayati, biologi, mikrobiologi dan metagenomik, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, pengujian genetika dan
genetika; Publikasi elektronik yang dapat diunduh di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam
nukleat; Publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, brosur, berita berkala, laporan, dan bahan pendidikan dan pengajaran
dalam bidang investasi dan keuangan; Publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, buku komik, novel grafis, majalah,
manual/petunjuk, dan berita berkala dalam bidang hiburan dan permainan video; Publikasi elektronik, termasuk bahan yang
dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan buku-buku di
bidang hukum; Publikasi yang berkaitan dengan layanan keuangan dan keuangan, disediakan dalam bentuk elektronik dan
dipasok secara online dari database, dari Internet, atau melalui perangkat komunikasi seluler; Publikasi-publikasi elektronik
yang dapat diunduh dalam bentuk majalah-majalah, surat kabar-surat kabar, buku-buku, buku pedoman di bidang elektronik;
Pusat distribusi serat optik; Pusat sensor curah hujan; Pusat sensor level air; Pusat sensor untuk pertanian; Pustaka
perangkat lunak untuk digunakan dalam analisa data; Pustaka perangkat lunak untuk digunakan dalam mendesain dan
mengembangkan algoritma pembelajaran mesin dan jaringan saraf dalam; RADIO PANGGIL (HT); RELAI LISTRIK; Rak
penyimpanan CD, bukan furnitur; Rangkaian chip; Rangkaian rekaman suara musikal; Ransel dan tas bawaan terutama yang
diadaptasi untuk membawa komputer; Ransel dan tas jinjing khusus diadaptasi untuk membawa komputer; Reduktor (Listrik);
Rekaman audio dan video yang menampilkan hiburan musik dan musik; Rekaman audio visual yang menampilkan film dan
program hiburan yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang dewasa muda; Rekaman
audio yang dapat diunduh; Rekaman audiovisual yang menampilkan hiburan musik dan musikal; Rekaman compact [musik];
Rekaman suara dan / atau video; Rekaman video yang dapat diunduh menampilkan musik dan hiburan musik; Rekaman video
yang dapat diunduh, rekaman video langsung (streaming), dan rekaman suara yang dapat diunduh dalam bidang bola basket
yang tersedia pada Internet; Rel MCB; Relai beban lebih; Relai kompensasi faktor daya reaktif; Relai kontrol faktor daya; Relai
listrik dan elektronik; Relai perlindungan daya; Relay listrik; Relay untuk stasiun radio dan TV; Remote kontrol televisi; Resistor
listrik; Respirator wajah elastomer selain untuk pernapasan buatan; Reverb; Robot untuk hiburan; Rompi jaring untuk
keselamatan; Rotator untuk laboratorium; Rumah kamera; Ruter, sakelar, hub dan server pengoperasian perangkat lunak;
SEKUN KABEL; SELONGSONG KABEL; SISTEM PANGGILAN NIRKABEL; Sakelar Jendela; Sakelar Kunci Pintu; Sakelar
kontrol; Sakelar untuk jaringan komputer, server dan router; Saklar Kecil Pengganti; Sambungan untuk saluran listrik;
Sandaran penyangga yang diadaptasikan untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Saringan Kamera; Sarung
dan tas untuk computer portabel; Sarung pelindung untuk kartu memori; Sarung untuk komputer laptop, komputer tablet,
telepon mobile; Sarung untuk peramban multimedia genggam; Sarung, wadah dan tempat lensa kontak; Saver mobil (pengisi
daya); Sekering untuk baterai kendraan; Sekuensing generasi berikutnya (NGS) prosesor data bioinformasi skuensing
generasi berikutnya di bidang sekuensing, genotipe, penguiian genetik, dan genetika asam nukleat; Selongsong sambungan
untuk kabel listrik; Sensor alarm pendeteksi motion, suhu, cahaya, getar, micro switch; Sensor Interaktif; Sensor aki deteksi
aki; Sensor arah kecepatan angin; Sensor cuaca lalu lintas; Sensor curah hujan; Sensor debu; Sensor ec tanah; Sensor
elektronik atau listrik untuk mendeteksi, memproses, mengumpulkan, merekam dan mentransmisikan data umum yang
berkaitan dengan kesehatan, siklus tidur, irama jantung dan aktifitas fisik; Sensor fotoelektrik; Sensor hujan; Sensor kualitas
air; Sensor posisi LED; Sensor posisi optik; Sensor suhu evaporator untuk kendaraan; Sensor suhu listrik; Sensor suhu
pendingin untuk kendaraan; Sensor suhu udara sekitar untuk kendaraan; Sensor untuk penggunaan ilmiah; Sepatu untuk
perlindungan yang tahan asam (acidproof); Sepatu/alas kaki pelindung, sepatu/alas kaki pengaman, sepatu bot pengaman
dan sepatu pengaman; Seperangkat pesawat telepon; Seperangkat pesawat telepon tanpa kabel; Serangkaian data kriptografi
yang dapat diunduh untuk menerima dan membelanjakan mata uang kripto; Serat untuk transmisi suara dan gambar; Server
untuk otomatisasi rumah; Set-top box yang memiliki kemampuan mengenali suara; Set-top boxes yang menggabungkan
fungsi pengenalan suara; Simulator latihan golf; Simulator pelatihan kelistrikan; Simulator pelatihan kelistrikan (perangkat
pengajaran berbasis perangkat keras dan perangkat lunak); Sinematografi; Sirkuit elektronik penyimpan program permainan
video; Sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram magnetik optik dan cakram optik dalam bentuk kartrid (cartridges) ROM
dan media penyimpanan yang menyimpan program permainan untuk peralatan permainan (game) genggam dengan display
kristal cair; Sirkuit manajemen baterai; Sirkuit terintegrasi (IC) di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan
genetika asam nukleat; Sirkuit terpadu, chip, modul, pengendali untuk komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi,

Halaman 328 dari 1262

lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya yang memanfaatkan teknologi pita
lebar ultra di dalamnya, yaitu, telepon selular pita lebar ultra, radar pita lebar ultra dan sistem penentuan posisi pita lebar ultra;
Sistem Penentuan Posisi Global; Sistem Penentuan Posisi Global untuk kapal; Sistem alat pemadam api secara otomatis
untuk perlindungan dari api; Sistem baterai yang dapat diperbarui untuk menyediakan daya cadangan; Sistem kabel gantung
(listrik),; Sistem keamanan secara elektronik untuk jaringan rumah; Sistem keamanan untuk perangkat keras dan perangkat
lunak komputer; Sistem kendali untuk penerangan; Sistem komponen audio terdiri dari pengeras suara kitar (surround sound),
pengeras suara, tuner, sound mixers, alat untuk menyamakan suara speaker (equalizer), perekam audio, alat penerima radio;
Sistem konferensi video dan audio yang terdiri dari peralatan endpoint (titik terakhir di mana pesan itu diterima), port daya dan
Ethernet, telepon IP, kamera, display, pencahayaan, speaker, mikrofon, dan proyektor; Sistem konferensi video dan audio
yang terdiri dari perangkat endpoint, port daya dan Ethernet, telepon IP, kamera, display, pencahayaan, speaker, mikrofon,
dan proyektor, kursi dan meja konferensi, yang semuanya dijual sebagai satu unit; Sistem kontrol [perangkat keras komputer]
untuk sistem pencetakan; Sistem memori untuk komputer; Sistem menarik dan mengulur kabel listrik; Sistem multi kamera
untuk digunakan dalam kendaraan; Sistem navigasi transit publik meliputi tampilan peta digital interaktif, instruksi interaktif dan
informasi yang dihasilkan oleh pengguna; Sistem otomatisasi rumah yaitu peralatan kontrol pusat untuk rumah pintar; Sistem
pemantauan kualitas gas dan udara; Sistem pencitraan video; Sistem penentuan posisi; Sistem penentuan posisi untuk
pencahayaan; Sistem pengenalan suara; Sistem pengeras suara; Sistem penghantar listrik (Conductor system); Sistem
penghantar listrik tertutup dengan bahan pvc dan tembaga sebagai bahan penghantar listrik (Enclosed conductor system);
Sistem pengontrol tenaga listrik untuk digunakan bersama dengan mesin pembakaran besar internal untuk jasa industri dan
sistem pengontrol tenaga listrik untuk unit yang dikemas yang terdiri dari mesin pembakaran besar internal dan generator.;
Sistem pengontrol untuk ventilasi, pemanasan dan suhu AC; Sistem perkabelan listrik; Sistem suara terdiri dari remote control,
amplifier, pengeras suara dan komponennya; Sistem-sistem pemrosesan suara; Sistem-sistem pengumpulan pembayaran tol
secara elektronik; Situs web dan aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk dengan
mudah melihat, memesan atau membeli kegiatan dan layanan yang berkaitan dengan makan, kebugaran, kecantikan dan
kesehatan; Slide (fotografi); Slide fotografi; Software aplikasi komunikasi melalui internet; Software penyimpanan database
untuk kegiatan jual-beli dan pembayaran; Software untuk survey; Soket yang dapat digerakan; Sombok (Toa); Sonar; Speaker
[peralatan audio]; Speaker aktif dan pasif; Speaker audio pintar; Speaker mobil; Speaker yang dapat dikendalikan dengan
suara; Splitter hdmi; Stabilizer listrik; Stand yang disesuaikan untuk ponsel; Stasiun cadangan darurat untuk pengisian baterai;
Stasiun dok dan adaptor, yaitu, stasiun dock elektronik dan adaptor listrik untuk mengisi daya perangkat seluler dan baterai,
yang menghubungkan perangkat telekomunikasi, perangkat seluler, perangkat layar, komputer, mouse dan keyboard; Stiker
(skins) komputer, yaitu, plastik film yang dipasang sebagai stiker untuk menutupi dan melindungi peralatan elektronik, yaitu,
telepon genggam, pemutar musik portabel, PDA, dan tablet elektronik; Stop kontak; Stop kontak listrik; Suar pensinyalan LED;
Suara yang dapat diunduh; Suhu udara masuk atau untuk kendaraan; Sumber pencahayaan optik; Suplai daya bebas
gangguan; Suplai daya listrik, bergerak (Baterai yang dapat diisi ulang); Switch Stater; Switchgear; TESPEN; TRAFO STEP
DOWN; TRAFO STEP UP; Tablet elektronik dan perangkat PDA; Tabung api ringan; Tabung pemadam api; Tabung pitot;
Tabung sinar-X tidak untuk tujuan medis; Tag yang dapat dibaca mesin; Tali Telepon Seluler; Tali jam tangan (pintar)
elektronik untuk memonitor kesehatan yang mengkomunikasikan data waktu-nyata ke perangkat elektronik lainnya; Tali jam
tangan dengan fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminal-terminal elektronik seperti telepon-telepon pintar,
komputer-komputer tablet, PDA, komputer-komputer; Tampilan OLED; Tampilan QLED; Tampilan holografik 3D; Tampilan
iklan elektronik; Tampilan layar LED untuk televisi; Tampilan panel yang berbentuk datar; Tampilan virtual dan tampilan
penggabungan antara obyek virtual dengan obyek nyata/realita (augmented reality), kacamata, pengontrol, dan headset;
Tampilan-tampilan layar LED (LED Displays); Tangga telekop single [bagian dari teleskop]; Tas khusus untuk ponsel; Tas
komputer dan ransel yang diadaptasi untuk membawa komputer; Tas untuk kamera dan peralatan fotografi; Tas untuk
peralatan fotografi; Tas-tas untuk membawa keyboards; Tatakan dudukan untuk kamera; Telepon Seluler; Telepon VoIP;
Telepon nirkabel; Telepon pintar (smartphones) yang dipasang di pergelangan tangan; Telepon pintar berupa jam tangan;
Telepon pintar yang dipasang di pergelangan tangan; Telepon portabel; Telepon seluler pintar; Televisi DMB [Penyiaran
Multimedia Digital]; Televisi LED; Televisi QLED; Televisi daring; Televisi dioda kuantum dot pemancar cahaya; Televisi mobil;
Televisi tabung sinar katoda; Tempat kumparan listrik; Tempat penyimpanan baterai; Tempat telepon seluler terbuat dari kulit
atau kulit imitasi; Terminal komunikasi yang terdiri dari peranti keras dan/atau peranti lunak komputer untuk menyediakan
video, audio, data, permainan video dan komunikasi telepon dan/atau transmisi; Terminal poin of sale elektronik; Terminal
radio; Terminal telekomunikasi interaktif listrik; Terminal-terminal interaktif; Terminal–terminal portabel untuk penggunaan
pribadi untuk merekam/ mengatur/ mentransmisikan/ mengendalikan/ mereview kesehatan dan perawatan kesehatan, dan
menerima teks, data, gambar, file audio; Textile printer; Theodolit; Tiang mic; Tiang speaker; Timbangan; Timbangan analitik;
Timbangan diet; Timbangan digital (Digital Balance); Timbangan duduk; Timbangan fitness; Timbangan gantung [timbangan
tuas]; Timbangan kamar mandi elektronik; Timbangan kue; Timbangan presisi; Timbangan compact (kecil); Token keamanan;
Tongkat pengatur lalu lintas berkilau atau mekanis (Traffic baton); Transmisi nirkabel untuk digunakan dalam mobil untuk
pelacakan, pemantauan dan diagnosis perawatan kendaraan dan untuk memberikan informasi kepada pengemudi
[sehubungan dengan otomobil]; Transponder-transponder yaitu, terminal-terminal elektronik yang dipasang pada kendaraan
untuk transaksi-transaksi komersial secara elektronik; Truk pemadam api (fire trucks); Truk pemadam api berfungsi sebagai
anti huru hara (Riot trucks); Tudung pencegahan bencana alam; Tuner sinyal radio; Tusuk kontak, sok kontak dan kontakkontak lain (sambungan listrik).; Tutup pelindung untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; USB drive perangkat
keras (Universal serial bus hardware drives); USB flash drive; USB flash drive kosong; USB flash drive yang sudah direkam
sebelumnya; USB pengisi daya; USB port pengisi baterai; USB yang dapat dihubungkan dengan periferal komputer; Unit
onboard yang menggabungkan peralatan telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi; Unit alarm central; Unit head (kepala)
audio visual; Unit pengawas hewan peliharaan; Unit transmisi audio; Unit-unit pengeras suara (Speakers); Variabel resistor;
Video dan podcast yang dapat diunduh di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan,
musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan
kesejahteraan (wellness); Video game; Video interkom; Video kartun yang dapat diunduh; Video komik yang dapat diunduh;
Video pendek dan spot promosi dalam CD, pita video dan DVD pra-rekam; Video wall; Video yang dapat diunduh di bidang
manajemen bisnis; Video yang dapat diunduh di bidang manajemen proyek; Video yang dapat diunduh di bidang manajemen
strategis; Videotron; Wadah lensa kontak; Wadah pelindung tahan air dan bukan tahan air untuk kamera; Wadah/tempat untuk
membawa, pegangan, wadah/tempat pelindung dan sandaran/penyangga dengan tampilan/dengan fitur konektor untuk catu
daya, adaptor, alat pengeras suara pengisi daya dengan baterei, yaitu, komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile;
Waveguides untuk pengiriman balok berdaya tinggi; Webcast dan podcast yang dapat diunduh yang menampilkan audio,
video, dan siaran multimedia lainnya yang dapat diunduh di bidang musik, televisi, film, buku, berita, konser, radio, olahraga,
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permainan, acara budaya, dan program terkait hiburan dan pendidikan; Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen
bisnis; Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen proyek; Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen
strategis; Wide format printer; Woofer; acidimeter untuk baterai; adapter jaringan komputer; adapter lensa kamera; adapter
tanpa kabel untuk komputer; adapter, sakelar, router dan hub jaringan komputer; adaptor daya; adaptor daya untuk komputer;
adaptor ethernet; adaptor frekuensi radio; adaptor kabel; adaptor kartu flash; adaptor kartu komputer; adaptor kartu memori
flash; adaptor listrik; adaptor penghubung dari server ke jaringan area penyimpanan; adaptor stereo mobil; adaptor telepon;
adaptor untuk laptop; agenda elektronik; agitator magnetik untuk penggunaan laboratorium; agregator ethernet-over-VDSL;
aki; aki mobil; aki motor; aki untuk sepeda listrik, baterai untuk senter; akselerator grafis; akselerator partikel; akselerator
partikel [mesin]; akselerator video; akselerometer; akseptor uang kertas; aksesoris daya listrik yaitu dalam bentuk outlet daya
listrik; aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone (earphone cushions), bantalan earphone (earphone pads), dan kabel
ekstensi earphone (earphone cases); aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone (earphone cushions), bantalan earphone
(earphone pads), dan sarung earphone (earphone cases); aksesoris headphone, yaitu, bantal headphone (headphone
cushions), bantalan headphone (headphone pads), dan kabel ekstensi headphone; aksesoris kacamata; aksesoris kacamata,
yaitu tali, tali leher dan tali kepala untuk kacamata; aksesoris komputer, yaitu, tutup pelindung dan tempat untuk telepon
genggam, mouse komputer (tetikus komputer), headphone, komputer tablet, USB drive; aksesoris telepon seluler, yaitu
headset, tali telepon genggam; aksesoris untuk perangkat seluler, portabel dan genggam, yaitu, earbud (perangkat pendengar
berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga), earphone dan headphone; aktinometer; aktuator otomatis untuk digunakan
dalam minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan alat silinder untuk melindungi sensor suhu; aktuator
pembangkit pulsa; akumulator [baterai]; akumulator untuk daya fotovoltaik; akumulator, listrik; akumulator, listrik, untuk
kendaraan; alarm; alarm akustik; alarm anti-intrusi; alarm anti-pencurian, selain untuk kendaraan; alarm asap; alarm bayi;
alarm bergetar sebagai pengingat untuk minum obat; alarm bunyi; alarm gas; alarm jendela; alarm jendela elektronik; alarm
keamanan; alarm keamanan anti pengganggu untuk pintu; alarm keamanan pribadi; alarm kebakaran; alarm kebakaran dalam
bentuk ornamen pohon Natal; alarm kebocoran air; alarm kebocoran gas; alarm kolam renang; alarm peluit; alarm pencuri;
alarm pencuri elektronik; alarm pencurian; alarm pintu; alarm pintu elektronik; alarm pribadi; alarm, sensor alarm, dan sistem
pemantauan alarm; alas kaki untuk perlindungan dari bahaya biologis; alas kaki untuk perlindungan terhadap api; alas kaki
untuk perlindungan terhadap iradiasi; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan; alas kaki untuk perlindungan
terhadap kecelakaan atau cedera; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; alas kaki untuk
perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran, termasuk sepatu bot dan sepatu untuk perlindungan kecelakaan
untuk digunakan dalam industri; alas kaki untuk perlindungan terhadap tumpahan bahan kimia; alas mouse; alas mouse
komputer; alat alarm pribadi; alat analisis gas; alat analisis kelembaban kulit, bukan untuk keperluan medis; alat analisis
kromatogram untuk penggunaan ilmiah atau laboratorium; alat analisis makanan; alat analisis udara; alat anti pencurian; alat
anti-korosi katodik; alat baca [peralatan pengolah data]; alat baca sandi balok (barcode); alat bantu pernapasan bawah air; alat
bantu pernapasan oksigen, selain untuk alat bantu pernapasan buatan; alat bantu pernapasan untuk berenang di bawah air;
alat bantu pernapasan, kecuali untuk pernapasan buatan; alat cetak biru; alat dan instrumen astrometri; alat dan instrumen
fotografi; alat dan instrumen gambar yang disesuaikan untuk digunakan dengan komputer; alat dan instrumen keselamatan
dan keamanan; alat dan instrumen multimedia; alat dan instrumen pengajaran; alat dan instrumen pensinyalan; alat dan
instrumen radio; alat dan instrumen survei; alat dan instrumen ukur listrik; alat dan instrumen untuk astronomi; alat dan
instrumen untuk fisika; alat dan instrumen untuk memindai mikroskop konduktansi ion; alat dan instrumen untuk memindai
mikroskop probe; alat dan instrumen untuk mengukur dan mengendalikan; alat dan instrumen untuk mentransfer, menerima
dan menyimpan suara, gambar dan data, baik dalam bentuk digital maupun analog; alat dan instrumen untuk merekam,
mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; alat dan instrumen untuk merekam, mentransmisikan, mereproduksi, atau
memproses suara, gambar, atau data; alat dan instrumen untuk mikroskop; alat dan instrumen untuk pemindaian mikroskop
ion; alat dan instrumen untuk tujuan penelitian; alat dan perlengkapan fotografi; alat dan simulator pelatihan; alat dan sistem
pemadam kebakaran; alat demagnetisasi untuk pita magnetik; alat diagnostik, bukan untuk tujuan medis; alat difraksi
[mikroskop]; alat distilasi untuk tujuan ilmiah; alat distilasi vakum untuk penggunaan laboratorium; alat elektro-dinamis untuk
kendali jarak jauh sinyal; alat elektronik Global Positioning System [GPS]; alat elektronik dan perangkat lunak komputer yang
mengijinkan penggunaan bersama-sama dan transmisi data dan informasi antar alat dengan tujuan memfasilitasi pemantauan,
kontrol, dan otomatisasi lingkungan; alat elektronik genggam untuk penerimaan dan/atau pengiriman data nirkabel, terutama
pengiriman dan penerimaan pesan-pesan, video-video, suara-suara; alat elektronik yang dapat dikenakan; alat fotokopi; alat
fototelegrafi; alat holografi; alat identifikasi hewan elektronik; alat informasi yang berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio
pengontrol suara dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk mengakses dan menelusuri database online,
situs web, telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer portabel untuk dokumen, berkas,
dan informasi atas perintah yang disimpan lainnya; alat informasi yang berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio pengontrol
suara dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk mengirim (streaming) dan memainkan audio, video, dan
konten multimedia, untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar DVD, alat pemutar media portabel, dan
alat untuk mengirim (streaming) media digital; alat informasi yang berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio pengontrol suara
dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk menyediakan jasa pelayanan pengurus (concierge) pribadi untuk
pihak lain yang diinisiasikan oleh perintah pengontrol-suara melalui suatu telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar,
komputer genggam, komputer portabel, yaitu, menambah dan mengakses janji bertemu dengan kalendar, alarm,
penghitung/pengatur waktu (timers), pengingat (reminders) dan membuat reservasi restoran, perjalanan, dan hotel; alat input
komputer; alat inspeksi cacat permukaan wafer; alat inspeksi optik untuk keperluan industri; alat inspeksi optik untuk
keterlacakan persiapan farmasi dan paket farmasi; alat ionisasi tidak untuk pengolahan udara atau air; alat ionisasi untuk
penggunaan ilmiah atau laboratorium; alat ionisasi, kecuali untuk pengolahan udara atau air; alat juru bahasa elektronik; alat
kaca untuk cetakan foto; alat kemudi, otomatis, untuk kendaraan; alat kendali jarak jauh *; alat kendali jarak jauh portable
untuk kick-up block; alat kendali jarak jauh radio untuk memulai mesin mobil; alat kendali jarak jauh untuk mengendalikan
komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar,
kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan video, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem
home theatre, dan sistem hiburan; alat kendali jarak jauh untuk mengontrol komputer, telepon seluler, perangkat elektronik
mobile, perangkat elektronik yang dapat dikenakan, jam tangan pintar, kacamata pintar, alat pemutar dan alat perekam audio
dan video, televisi, alat pengeras suara, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; alat keselamatan diri; alat
keselamatan kerja; alat komunikasi data yang mengirimkan data dan informasi ke database; alat kontrol elektronik [EKG]
untuk lampu LED dan lampu; alat kontrol elektronik untuk robot; alat kontrol jarak jauh untuk kompresor; alat kontrol jarak jauh
untuk membuka dan menutup pintu; alat kontrol jarak jauh untuk membuka dan menutup pintu kendaraan; alat kontrol jarak
jauh untuk pompa vakum; alat kontrol keamanan; alat kontrol lalu lintas udara; alat kontrol listrik untuk robot; alat
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kontrol pencahayaan; alat kontrol, pengujian dan pemantauan listrik; alat kromatografi cair untuk penggunaan laboratorium;
alat kromatografi otomatis untuk penggunaan laboratorium; alat kromatografi penukar ion otomatis untuk penggunaan
laboratorium; alat kromatografi untuk penggunaan laboratorium; alat lampu lalu lintas [perangkat pensinyalan]; alat listrik untuk
mengontrol; alat magnetic resonance imaging [MRI], bukan untuk tujuan medis; alat medis dalam bentuk sensor untuk
memantau pasien sebelum, selama atau setelah bedah ortopedi; alat medis untuk analisis gaya berjalan; alat medis yang
menggabungkan realitas virtual atau realitas tertambah (augmented reality) untuk digunakan oleh praktisi kesehatan dalam
prosedur pembedahan, keterlibatan pasien atau rehabilitasi pasien; alat medis, yaitu, sistem robot bedah yang terdiri dari
lengan robot bedah, sensor, kamera, instrumen bedah, perangkat lunak untuk pengelolaan operasional dari sistem, monitor
video, peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi, unit tampilan visual, peralatan perekam dan tampilan optik
(optical viewing), kontrol elektronik, penyangga (stand) dari kamera navigasi, penyangga (stand) dari lengan robot serta layar
sentuh, semua dijual sebagai satu unit; alat multiplexing video; alat navigasi satelit; alat navigasi satelit, yaitu, sebuah Global
Positioning System (GPS); alat navigasi untuk kapal; alat navigasi untuk kendaraan; alat navigasi untuk kendaraan [komputer
terpasang]; alat navigasi untuk mobil; alat pelindung diri (APD); alat pemadam api; alat pemadam api untuk mobil; alat
pemadam kebakaran untuk mobil; alat pemancar dan alat penerima yang digunakan untuk menemukan hewan peliharaan
yang hilang; alat pemancar elektronik untuk mengirim tempat menarik ke kendaraan [sehubungan dengan otomobil]; alat
pemancar suara; alat pemantau tingkat cairan; alat pemantauan pembangkit listrik; alat pemantauan untuk perangkat yang
mendukung Internet of Things [IoT]; alat pemantauan, selain untuk keperluan medis; alat pembaca kartu flash; alat
pembayaran elektronik dan terminal untuk tempat penyelesaian transaksi jual beli; alat pembersih kepala magnetik; alat
pembersih lensa kontak; alat pembersih pita magnetik; alat pembersih untuk disc rekaman suara; alat pembesar [fotografi];
alat pembicara; alat pemusatan untuk transparansi fotografi; alat pemutar reproduksi suara; alat pemutus listrik; alat penahan
kabel listrik; alat penarik kabel listrik; alat pencampur suara; alat pencatat absensi elektronika; alat pendengar; alat pendengar
untuk komunikasi jarak jauh; alat pendeteksi api; alat pendeteksi asap dan karbon monoksida; alat pendeteksi dan penguji
kebocoran; alat pendeteksi ranjau; alat pendeteksi uang palsu elektronika; alat pendistribusi daya untuk penerangan jalan; alat
penerima audio dan video; alat penerima telepon; alat penerima televisi LCD; alat penerima televisi dengan layar tampilan
yang dapat digunakan sebagai cermin; alat peneropong telur; alat pengacau radar; alat pengajaran; alat pengajaran
audiovisual; alat pengaman listrik untuk instalasi elevator; alat penganalisa fluoresensi untuk protein, bukan untuk keperluan
medis; alat pengapung renang untuk keperluan keamanan; alat pengatur elektronik; alat pengatur suhu air; alat pengatur
waktu listrik; alat pengatur, listrik; alat pengecek kerusakan pada piringan optik; alat pengembangan perangkat lunak; alat
pengembangan perangkat lunak komputer; alat pengembangan perangkat lunak untuk membuat perangkat lunak dan aplikasi
selular; alat pengembangan perangkat lunak untuk mengaktifkan aplikasi perangkat lunak seluler untuk mengakses layanan
backend, yaitu, penyimpanan data, pemberitahuan push, dan manajemen/pengelolaan pengguna; alat pengendali jarak jauh
untuk kebutuhan rumah tangga; alat pengendali listrik dan elektronik untuk pintu garasi; alat pengeras suara berukuran kecil
yang dipakai di dalam telinga; alat pengering untuk cetakan foto; alat pengisi baterai ponsel yang dapat dibawa; alat pengisi
daya; alat pengisi daya baterai untuk kamera/kamera digital; alat pengkait kabel listrik; alat pengolah data; alat pengolah data
dan komputer; alat pengolah data elektronik; alat pengolah data, yaitu coupler; alat pengolah kata; alat pengontrol (termostat)
; alat pengontrol daya untuk penerangan; alat pengontrol jaringan; alat pengontrol manajemen jaringan; alat pengontrol
memori semikonduktor; alat pengontrol mikro berdaya rendah; alat pengontrol motor penggerak, elektronik; alat pengontrol
otomatis dan monitor jarak jauh untuk keperluan mengukur, monitoring dan mengontrol untuk pendingin udara; alat pengontrol
otomatisasi rumah; alat pengontrol tenaga untuk monitoring jarak jauh; alat penguji untuk penguji papan sirkuit; alat penguji
untuk pengujian serat optik; alat pengujian genetik untuk tujuan ilmiah; alat pengukur; alat pengukur air (meteran air); alat
pengukur cahaya optik; alat pengukur diameter kawat; alat pengukur gas (meteran gas); alat pengukur jarak; alat pengukur
kecepatan; alat pengukur kecepatan [fotografi]; alat pengukur luminescence; alat pengukur minyak (meteran minyak); alat
pengukur panjang; alat pengukur parameter fisik laut; alat pengukur presisi; alat pengukur radiasi; alat pengukur radioaktivitas;
alat pengukur suara; alat pengukur tekanan; alat pengukur tingkat cairan; alat pengukur untuk mengukur potensial permukaan,
yaitu, potensial zeta, ukuran dan distribusi ukuran partikel koloid dalam suatu larutan.; alat pengukur untuk pengeluaran
parfum dalam jumlah yang terukur; alat pengukur volume aliran udara; alat pengukur, listrik; alat pengulang jaringan nirkabel;
alat pengurai listrik; alat penulis sandi magnetik; alat penyalaan, listrik, untuk menyalakan dari kejauhan; alat penyangga kabel
listrik; alat penyeimbang; alat penyimpan data komputer; alat penyimpanan data; alat penyimpanan data, yaitu, drive disk
keras, drive disk digital, alat pemutar media, media penyimpan digital kosong, drive disk keras portabel, drive dalam keadaan
solid, drive memori flash, drive disk hybrid dan periferal komputer; alat penyimpanan data, yaitu, drive disk keras, drive disk
digital, drive dalam keadaan solid, media penyimpan digital kosong, drive hybrid dan periferal komputer; alat penyimpanan
jaringan komputer, yaitu, drive disk keras, drive disk digital, media penyimpan digital kosong, drive disk keras portabel, drive
dalam keadaan solid, drive memori flash, drive disk hybrid dan periferal komputer untuk menyimpan dan cadangan data
elektronik baik secara lokal atau melalui suatu jaringan telekomunikasi atau melalui awan; alat penyimpanan jaringan
komputer, yaitu, menyimpan dan cadangan data elektronik baik secara lokal atau melalui suatu jaringan telekomunikasi; alat
penyimpanan jaringan komputer, yaitu, untuk menyimpan dan cadangan data elektronik baik secara lokal atau melalui suatu
jaringan telekomunikasi; alat penyimpanan komputer, yaitu, perangkat keras memori komputer, drive keras untuk komputer
dan drive dalam keadaan solid (SSD) untuk komputer; alat penyimpanan komputer, yaitu, sistem atau subsistem untuk
menyimpan dan mengarsip data elektronik; alat penyimpanan perangkat keras komputer untuk menyimpan dan memperoleh
kembali data; alat penyimpanan untuk menyimpan dan memperoleh kembali data; alat peraga data; alat peredup cahaya
untuk penerangan; alat perekam dan reproduksi suara; alat perekam data; alat perekam data untuk pengiriman dan
penyimpanan antara alat memori elektronik melalui kabel atau tanpa kabel; alat perekam film; alat perekam jarak; alat
perekam suara; alat perekam suara dan gambar; alat perekam tekanan; alat perekam untuk mengemudi; alat perekam untuk
merekam lalu lintas pada jaringan telekomunikasi; alat perekam video; alat perekam waktu; alat perekam waktu dan tanggal;
alat perluas untuk papan ketik, video dan mouse; alat perluasan jaringan nirkabel; alat pertukaran telepon; alat pertukaran
telepon elektronik; alat poin akses nirkabel (WAP); alat portabel penahan mobil yang dikendalikan dari jarak jauh; alat
reproduksi suara; alat sensor; alat spektrograf; alat stereoskopik; alat streaming media digital; alat telegraf manual; alat
telegraf otomatis; alat telemetering; alat telemetering kendali jarak jauh; alat terjemahan elektronik; alat transmisi data
interaktif; alat transmisi suara; alat transmisi telepon; alat uji bukan untuk tujuan medis; alat uji dan pengukuran, yaitu satu
kotak pengujian yang berisikan sumber sinyal dan penganalisis sinyal untuk menguji disain dan alat komunikasi nirkabel dan
gelombang mikro; alat uji elektronik; alat uji elektronik untuk digunakan di bidang telekomunikasi; alat uji semi-konduktor; alat
uji untuk menguji papan sirkuit cetak; alat ukur; alat ukur alat; alat ukur dan instrumen; alat ukur elektromagnetik; alat ukur
lensa korektif; alat ukur radiasi; alat ukur radioaktivitas; alat ukur resistensi; alat ukur tinggi badan; alat untuk darurat dan
penyelamatan; alat untuk efisiensi energi listrik tegangan rendah; alat untuk fermentasi [alat laboratorium]; alat untuk
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meletakkan kamera dan monitor; alat untuk memantau dan merekam kinerja mesin; alat untuk memberitahukan notifikasi
pelanggaran kecepatan, batas geografis virtual (geo-fence) dan jam malam dalam mobil, yaitu, indikator kecepatan dan sensor
waktu [sehubungan dengan otomobil]; alat untuk memeriksa absensi kerja; alat untuk memeriksa franking; alat untuk
memeriksa keaslian uang kertas; alat untuk memeriksa kecepatan kendaraan; alat untuk memproses pembayaran elektronik;
alat untuk memproses pembayaran secara elektronik; alat untuk memproses, mentransmisikan dan menyimpan informasi
basis data; alat untuk memverifikasi data pada kartu yang dikodekan secara magnetis; alat untuk menganalisis gas; alat untuk
mengedit film sinematografi; alat untuk mengembangkan film; alat untuk mengembangkan foto; alat untuk mengendalikan
listrik statis; alat untuk mengganti jarum pemutar rekaman; alat untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah,
mengumpulkan, mengatur atau mengendalikan listrik; alat untuk menghasilkan gambar; alat untuk menghasilkan gambar
virtual; alat untuk menghasilkan karakter; alat untuk menghasilkan kebisingan; alat untuk menguji detektor asap menggunakan
semprotan aerosol; alat untuk menguji detektor karbon monoksida menggunakan semprotan aerosol; alat untuk menguji
detektor panas menggunakan semprotan aerosol; alat untuk menguji makanan; alat untuk menguji rem kendaraan; alat untuk
menguji transmisi kendaraan; alat untuk mengukur; alat untuk mengukur kecepatan ayunan golf; alat untuk mengukur
ketebalan kulit; alat untuk mengukur, mendeteksi dan memonitor instrumen yang digunakan pada aplikasi industri; alat untuk
mentransmisikan dan mereproduksi suara atau gambar; alat untuk mentransmisikan program radio dan pesan relai radio; alat
untuk merekam dan mereproduksi ucapan; alat untuk merekam gambar; alat untuk merekam suara atau gambar; alat untuk
merekam, mengirim atau mereproduksi gambar; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi informasi; alat untuk
merekam, mengirim atau mereproduksi suara; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; alat
untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara, gambar dan data; alat untuk merekam, mengirim, memproses dan
mereproduksi suara, gambar atau data; alat untuk merekam, menyimpan, mengirim dan mereproduksi suara dan gambar; alat
untuk merekam, transmisi, penerimaan, pemrosesan atau reproduksi suara, gambar atau data; alat untuk mereproduksi suara;
alat untuk pengembangan piranti lunak untuk pembuatan aplikasi mobile Internet dan antarmuka klien; alat untuk
pengembangan piranti lunak, yaitu, piranti lunak untuk pengujian aplikasi; alat untuk penyiaran, perekaman, transmisi atau
reproduksi suara atau gambar; alat untuk penyiaran, perekaman, transmisi atau reproduksi suara, data atau gambar; alat
untuk perekaman, transmisi, amplifikasi dan reproduksi suara; alat untuk reproduksi suara atau gambar; alat untuk transmisi
komunikasi; alat untuk transmisi radio, alat pembaca optik; alat untuk transmisi suara atau gambar; alat validasi tiket
elektronik; alat verifikasi elektronik untuk mengecek pengesahan kartu-kartu; alat-alat optik yang dapat dilihat; alat-alat
otomatisasi perangkat lunak komputer.; alat interfase komputer; alidades; altimeter; amplifier; amplifier akustik; amplifier
audio; amplifier dan penerima audio; amplifier daya; amplifier daya MMIC; amplifier daya RF; amplifier gitar; amplifier semikonduktor optik; amplifier semikonduktor optik; amplifier stereo; amplifier untuk alat musik; amplifier untuk gitar bass; analisa
audio; analisa gangguan universal; analisa gas buang; analisa gas residu; analisa kuantum resonansi magnetik; analisis
laboratorium penelitian untuk mengukur, menguji dan menganalisis darah dan cairan tubuh lainnya; anemometer; anggota
badan tiruan untuk keperluan instruksi medis [peralatan pengajaran]; anjungan tunai mandiri [ATM]; anoda; antarmuka
pemrograman aplikasi [Application Programming Interface (API)] untuk digunakan dalam membangun aplikasi perangkat
lunak; antarmuka pemrograman aplikasi [Application Programming Interface (API)] untuk perangkat lunak yang memfasilitasi
jasa/layanan online untuk jaringan/jejaring sosial dan untuk pengambilan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan
manajemen data; antarmuka pengguna untuk komputer kendaraan bermotor dan perangkat elektronik, yaitu panel kontrol
elektronik, monitor, layar sentuh, remot kontrol, stasiun dok, konektor, sakelar, dan kontrol yang diaktifkan suara; antarmuka
untuk komputer; antarmuka untuk komputer, layar komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik
yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta pemutar dan perekam audio dan video; antarmuka
untuk komputer, layar komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam
tangan pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta pemutar dan perekam audio dan video; antarmuka untuk komputer,
periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik digital mobile, perangkat elektronik yang dapat dikenakan, jam tangan
pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta alat pemutar dan alat perekam audio dan video; antena; antena frekuensi
radio; antena microwave; antena microwave untuk penerimaan data satelit; antena mobil; antena pemancar gelombang radio;
antena penerima siaran satelit; antena radar; antena radio; antena radio dan televisi; antena satelit; antena sinyal radio;
antena televisi; antena untuk jaringan telekomunikasi; antena untuk peralatan komunikasi nirkabel; antena untuk peralatan
radio; antikode; aparat komunikasi gelombang mikro; aparat pengawasan keamanan; aparat pengawasan video; aparat
peringatan keamanan; aparat untuk memeriksa surat stempel; aparatus (termasuk perangkat keras komputer dan perangkat
lunak komputer) untuk menyediakan, memproses, menampilkan, merekam, mentransmisikan, menerima, mereproduksi,
mengedit, memanfaatkan dan memutar ulang gambar, suara, data dan informasi; aparatus balok elektromagnetik untuk
proyektil; aparatus catu daya listrik selain generator; aparatus dan instrumen bahari; aparatus dan instrumen ilmiah, optik,
pengukur, pensinyalan dan pengecekan; aparatus dan instrumen kendali jarak jauh; aparatus dan instrumen komunikasi data;
aparatus dan instrumen penimbang; aparatus dan instrumen penimbang untuk unit standar; aparatus dan instrumen
sinematografi; aparatus dan instrumen untuk mengendalikan dan memantau kendaraan tanpa awak; aparatus dan instrumen
untuk mengendalikan dan memonitor aliran air; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah,
mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan distribusi listrik; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan,
mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan listrik; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan,
mengalihkan, mengubah, mengakumulasikan, mengatur atau mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik; aparatus dan
instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasikan, mengatur atau mengendalikan penggunaan
listrik; aparatus dan instrumen untuk tujuan ilmiah; aparatus dan instrumen xerografis; aparatus dan penerima telepon;
aparatus dan perkakas yang menyelamatkan jiwa; aparatus dan perlengkapan otentikasi mata uang; aparatus dan
perlengkapan yang menyelamatkan jiwa; aparatus diagnostik, bukan untuk tujuan medis, yaitu, aparatus yang digunakan
untuk analisa dan optimasi sistem komputer; aparatus dubbing audio; aparatus elektroforesis untuk penggunaan laboratorium;
aparatus elektroforesis, bukan untuk tujuan medis; aparatus frekuensi tinggi; aparatus generasi suara; aparatus komputasi
awan; aparatus memori; aparatus pemotongan film; aparatus pengatur panas; aparatus penghasil sinyal elektronik; aparatus
penguat gen untuk penggunaan laboratorium; aparatus pengukur fluida; aparatus pengukur kecepatan untuk bola golf;
aparatus pensinyalan angkatan laut; aparatus peralihan audio; aparatus peralihan telepon digital; aparatus serta peranti untuk
pengidentifikasian pribadi; aparatus sinyal kereta api, bercahaya atau mekanis; aparatus transvasing oksigen; aparatus untuk
bernyanyi dengan musik latar yang telah direkam sebelumnya dan dengan lirik yang ditampilkan di layar; aparatus untuk
memonitor jarak jauh; aparatus untuk mengenkripsi dan mendekripsi sinyal video dan/atau suara dan/atau data elektronik;
aparatus untuk merekam suara; aparatus untuk merekam transmisi atau reproduksi data, suara atau gambar, peralatan
pengolah data, perangkat keras komunikasi data; aparatus untuk merekam, transmisi , memanipulasi, dan mereproduksi suara
dan gambar; aparatus untuk merekam, transmisi atau reproduksi data elektronik; aparatus untuk merekam, transmisi
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menerima dan memanipulasi gambar dan data; apertometer [optik]; aplikasi (perangkat lunak) yang dapat diunduh untuk
telepon pintar; aplikasi dekstop; aplikasi komputer untuk mengotorisasi pembayaran elektronik serta transaksi keuangan
elektronik; aplikasi komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi
komputer untuk streaming video, musik dan gambar; aplikasi komputer utuk mengolah pembayaran elektronik serta transaksi
keuangan elektronik; aplikasi multimedia interaktif dan program komputer untuk digunakan sehubungan dengan skema
keanggotaan pelanggan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu
diskon; aplikasi pembayaran elektronik (uang digital/ digital money) yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelian/
pembayaran; aplikasi pendaftaran merek internasional; aplikasi pengaturan keuangan; aplikasi perangkat lunak [aplikasi]
untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat lunak [dapat diunduh]; aplikasi perangkat lunak
berkemampuan suara untuk manajemen informasi pribadi, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; aplikasi perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam kaitannya dengan
pelestarian lingkungan, perubahan iklim dan penyeimbangan karbon; aplikasi perangkat lunak komputer untuk komputer yang
bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, layar, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi,
peralatan telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital;
aplikasi perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data terkait tempat kerja, termasuk
sumber daya manusia dan informasi penggajian, data waktu karyawan, data tenaga kerja, data produk, data produksi, data
operasional, data logistik, data keuangan dan data perusahaan, dan manajemen personalia, pelaksanaan tugas dan
manajemen/pengelolaan alur kerja; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diprogram untuk perangkat seluler, televisi,
dan perangkat video lainnya; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer yang
digunakan untuk asisten digital pribadi; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak metronom
yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak ponsel yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak pusat data ; aplikasi
perangkat lunak seluler yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat elektronik seluler dan perangkat
elektronik portabel, yaitu, telepon seluler, telepon selular, ponsel pintar, konsol permainan genggam, komputer tablet,
komputer laptop, dan komputer notebook; aplikasi perangkat lunak untuk bermain game; aplikasi perangkat lunak untuk
digunakan dengan perangkat seluler; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler untuk memantau
dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak untuk layanan jejaring sosial melalui internet; aplikasi
perangkat lunak untuk memberikan informasi tentang kesehatan dan kesejahteraan, untuk digunakan sehubungan dengan
terapi perilaku, untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis catatan medis dan data pasien, bagi pengguna
untuk melacak gejala dan mencatat perawatan, bagi pengguna untuk melacak aktivitas fisik, penting tanda-tanda, dan
informasi biometrik, untuk mengakses dan mengumpulkan data imunisasi, untuk melacak, merekam, dan berbagi informasi
perawatan kesehatan.; aplikasi perangkat lunak untuk memposting, mendistribusikan, dan melihat peluang kerja, untuk
memposting dan melihat resume, untuk berlangganan pemberitahuan pekerjaan melalui email dan teks, untuk menyaring
pelamar pekerjaan dengan melihat atau mengunduh resume dalam database resume, untuk mencari peluang kerja dan untuk
melamar ke pekerjaan; aplikasi perangkat lunak untuk pengumpulan dan pemrosesan data terkait tempat kerja, yaitu, data
waktu karyawan, data tenaga kerja, data produk, data produksi, dan data perusahaan, dan untuk manajemen personalia, dan
untuk pengelolaan perangkat seluler, yaitu, aplikasi perangkat seluler, sistem operasi seluler, keamanan pengguna, dan
keamanan aplikasi perangkat lunak; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat bergerak (mobile application) untuk digunakan
oleh pasien bedah ortopedi sebelum pembedahan dan sesudah pembedahan; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat
bergerak (mobile application) yang memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk terlibat, membuat stratifikasi dan
memantau pasien bedah ortopedi sebelum pembedahan dan sesudah pembedahan; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat
seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak untuk perencanaan pernikahan;
aplikasi perangkat lunak untuk produk perbankan melalui fasilitas pesan singkat (SMS); aplikasi perangkat lunak untuk
transmisi komunikasi elektronik.; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk mengakses situs web di mana pengguna dapat memposting peringkat, ulasan, dan rekomendasi pada daftar real estat
liburan, akomodasi sementara, acara, lokasi, bisnis, layanan, dan kegiatan di bidang hiburan, perjalanan, pariwisata, dan
restoran; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pemesanan dan pemesanan transportasi, perjalanan, dan
restoran; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; aplikasi perangkat lunak yang dipasang pada komputer
pribadi untuk mentransfer data musik dari komputer pribadi ke pemutar audio HDD (Hard Disk Drive); aplikasi perangkat lunak
yang memungkinkan pengusaha mencari dan merekrut karyawan.; aplikasi perangkat lunak yang menampilkan informasi
tentang layanan rekrutmen, solusi kepegawaian dan perencanaan karir; aplikasi perangkat lunak yang menampilkan
permainan komputer; aplikasi perangkat seluler yang dapat diunduh (downloadble) untuk merekam data mengemudi,
menghasilkan penilaian mengemudi, permintaan bantuan di jalan, pemeriksaan kesehatan kendaraan, pengiriman pengingat
pemeliharaan, pelacakan lokasi mobil, penyampaikan peringatan vandalisme, penyediaan informasi keselamatan pengemudi
[sehubungan dengan otomobi]; aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk
mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; aplikasi percetakan online yang dikombinasikan dengan jarinqan sosial
dimana para penqquna dapat chattinq, sharinq, kolaborasi.; aplikasi piranti lunak komputer untuk perangkat seluler, komputer
pribadi, konsol dan tablet, yaitu piranti lunak yang digunakan untuk menyimpan dan menarik dana dari rekening bank,
rekening kartu kredit, rekening kartu debit, transfer dana, melakukan transaksi, dan melihat informasi rekening bank; aplikasi
ponsel pintar [perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar, dapat
diunduh; aplikasi seluler; aplikasi seluler untuk memantau kegiatan latihan olahraga papan; aplikasi seluler untuk perbankan,
keuangan, peminjaman dan pembayaran; aplikasi seluler yang dapat diunduh; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
digunakan dengan komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, layar, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas,
peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media portabel, dan
perangkat komunikasi elektronik digital; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mencocokkan pencari kerja dengan pemberi
kerja dan kesempatan kerja; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menelusuri video dengan browser bawaan; aplikasi
seluler yang dapat diunduh untuk mengirim (posting) dan melihat daftar pekerjaan, mengirim (posting) dan melihat resume,
dan mencari dan melamar untuk kesempatan kerja; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer
tablet; aplikasi seluler yang dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan, termasuk konten interaktif; aplikasi seluler,
direkam; aplikasi telepon selular untuk mengakses dan streaming audio visual dan konten multimedia melalui internet dan
jaringan komunikasi global; aplikasi tentang sistem kasir; aplikasi terkait dengan sistem pengaturan transportasi; aplikasi untuk
digunakan dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi; aplikasi untuk pembayaran parkir; aplikasi untuk pencatatan
hak cipta; aplikasi untuk pendaftaran desain industri; aplikasi untuk pendaftaran merek; aplikasi untuk pendaftaran paten;
aplikasi untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; aplikasi untuk pengawasan perusahaan sewa kendaraan dan
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perilaku supir kendaraan sewaan; aplikasi untuk perpanjangan merek; aplikasi untuk ponsel, komputer tablet, dan ponsel
pintar dalam bentuk permainan video yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh untuk
digunakan dengan perangkat seluler; aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi dan berkomunikasi melalui
ruang chat untuk membuat foto cetak produk; aplikasi yang menyediakan jasa percetakan online; aplikasi-aplikasi seluler yang
dapat diunduh menggunakan artificial intelligence untuk otomatisasi bisnis.; application programming interface (API) untuk
digunakan dalam mengembangkan platform AI (kecerdasan buatan), yaitu, bot (bots), agen virtual dan asisten virtual;
application programming interface (API) untuk perangkat lunak komputer untuk mengembangkan pengalaman realitas virtual
dan augmented reality; apron bahan bakar; armatures [listrik]; armatures untuk digunakan dalam peralatan listrik; array
berlebihan dari pengontrol disk [RAID] independen; array dioda; array panel tenaga surya; arsip MP3 yang direkam (mengenai
musik); arsip digital; arsip digital (dapat diunduh); artikel reflektif untuk dipakai, untuk pencegahan kecelakaan; asisten digital
pribadi; asisten digital pribadi (PDA); asisten digital pribadi dalam bentuk arloji; aspirator untuk penggunaan laboratorium;
attenuator; attenuators sinyal listrik; aturan bevel; aturan lipat; aturan pengukuran; aturan slide melingkar; audio dan video
analog dan rekaman digital pada kaset, cakram, rekaman, DVD dan CD, kaset, atau media perekaman lainnya; audio
processor; audiometer; autocollimators; automata musik yang dioperasikan dengan koin [kotak juke]; autotransformers; bagian
dan aksesori untuk kacamata; bagian komponen untuk antena; bagian untuk kacamata; bahan dan perangkat semikonduktor,
yaitu, system daya dan nirkabel silikon karbida dan galium nitrida; baju balap motor tahan api untuk tujuan keamanan; baju
besi tubuh; baju zirah; baki cuci [fotografi]; baki laboratorium; balaclava tahan api; balaclavas untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; balancers penguat ganda; ballast elektronik untuk lampu; ballast listrik untuk peralatan
penerangan neon; ballast pencahayaan; ballast untuk lampu halogen; ballast untuk lampu neon; ballast untuk lampu
pelepasan gas; ballast untuk peralatan penerangan listrik; balon meteorologi; ban leher elektronik untuk melatih binatang;
bantalan hidung kacamata; bantalan hidung sunglass; bantalan hidung untuk kacamata; bantalan hidung untuk kacamata
hitam; bantalan lutut untuk pekerja; bantalan pendingin komputer notebook; bantalan pengisian nirkabel untuk smartphone;
bantalan rahang diadaptasi khusus untuk helm pelindung olahraga; bantalan sentuh; bantalan sentuh untuk komputer;
bantalan telinga khusus disesuaikan untuk helm olahraga pelindung; bantalan telinga untuk bingkai kacamata; bantalan telinga
untuk earphone; bantalan telinga untuk headphone; bar lampu darurat untuk kendaraan [sinyal bercahaya]; barang dari
pakaian pelindung untuk dipakai oleh pengendara sepeda motor untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera;
barang-barang optik; barang-barang yang bersifat magnetik, optik atau pembawa informasi elektronik, atau kombinasinya,
yaitu stiker, label, label berperekat, kertas-kertas, yang dilengkapi dengan sarana/cara pengkodean dan/atau struktur difraksi
dan/atau struktur holografik untuk digunakan sebagai sarana/cara keperluan identifikasi, otentikasi atau keamanan; barel lensa
untuk mikroskop; barel lensa untuk teleskop; barometer; base chargers untuk perangkat elektronik seluler; batang pengukur;
batang untuk peramal air; baterai; baterai anoda; baterai dan alat pengisi daya baterai; baterai dan pengisi daya untuk rokok
elektronik; baterai eksternal portabel; baterai elektrik; baterai galvanik; baterai isi ulang bertenaga surya; baterai isi ulang yang
memberi daya pada kendaraan listrik; baterai kamera; baterai kering; baterai laptop; baterai listrik; baterai listrik isi ulang;
baterai listrik untuk menyalakan kendaraan listrik; baterai lithium; baterai lithium-ion; baterai matahari; baterai nikel-kadmium;
baterai pengapian; baterai penyimpanan listrik; baterai penyimpanan listrik untuk penggunaan rumah tangga; baterai
penyimpanan nikel-kadmium; baterai sekunder lithium; baterai surya; baterai surya untuk kegunaan industri; baterai telepon
genggam; baterai tensi tinggi; baterai untuk alat bantu dengar; baterai untuk cerutu elektronik; baterai untuk kamera digital dan
kamera perekam; baterai untuk kamera/kamera digital; baterai untuk kendaraan; baterai untuk penerangan; baterai untuk
peralatan komunikasi audio dan video; baterai untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau;
baterai untuk pocketlamps; baterai untuk ponsel; baterai untuk rokok elektronik; baterai untuk telepon genggam; baterai yang
dapat diisi ulang; baterai, listrik; beban; bel; bel alarm darurat elektronik; bel alarm, listrik; bel elektronik; bel panggilan
elektronik; bel panggilan, listrik; bel untuk memanggil suster; bel, listrik; bellow untuk kamera; benang pengenal untuk kabel
listrik; benda pelindung pakaian untuk dipakai oleh pengendara bermotor supaya terlindungi dari kecelakaan atau cedera,
yaitu, sepatu bot keselamatan dan sarung tangan keselamatan; benda pelindung pakaian untuk pengendara bermotor untuk
melindungi dari kecelakaan atau cedera, iradiasi dan api; benda-benda optik yang telah lulus uji; bendera peringatan; berat
menyelam; berburu teropong; berdiri disesuaikan untuk tablet; berenang mengapung untuk tujuan keamanan; berita berkala
elektronik yang dapat diunduh; betatron industri; betatrone; bevel; bevel geser; binder diadaptasi untuk compact disc; bingkai
foto digital; bingkai kacamata; bingkai kacamata anak yang terbuat dari bahan sintesis; bingkai kacamata anak yang terbuat
dari plastik; bingkai kacamata berlensa; bingkai kacamata dan kacamata hitam; bingkai kacamata yang dibongkar; bingkai
kacamata yang terbuat dari kombinasi logam dan plastik; bingkai kacamata yang terbuat dari logam; bingkai kacamata yang
terbuat dari plastik; bingkai untuk kacamata dan kacamata hitam; bingkai untuk kacamata hitam; bingkai untuk transparansi
fotografi; bingkai-bingkai kacamata matahari; biochip; biomikroskop; bioreaktor plastik sekali pakai untuk kultur sel; bioreaktor
untuk kultur sel; bioreaktor untuk penggunaan laboratorium; bioreaktor untuk penggunaan penelitian; bipod untuk kamera; blok
distribusi tenaga listrik; blok terminal; blok terminal listrik; blok terminal listrik biometrik; blok terminal tanah; boneka resusitasi
[alat pengajaran]; booming untuk mikrofon; boot untuk perlindungan terhadap kecelakaan; boot untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan api; borescop serat optik; borescopes; borescopes untuk memeriksa pekerjaan; boresighters [alat
pelurus untuk pemandangan senjata]; botol media untuk penggunaan laboratorium; botol reagen untuk penggunaan
laboratorium; botol untuk penggunaan laboratorium; box speaker; braket untuk kamera; brosur elektronik yang dapat diunduh;
buffer komputer; buku audio; buku audio untuk anak, dan film-film untuk anak yang terekam pada media optik; buku audio
yang menampilkan konten hiburan; buku catatan digital; buku digital yang dapat diunduh dari Internet; buku digital, dapat
diunduh; buku elektronik fiksi direkam pada media komputer; buku elektronik fiksi yang dapat diunduh; buku elektronik nonfiksi yang dapat diunduh; buku elektronik non-fiksi yang direkam di media komputer; buku elektronik yang dapat diunduh; buku
harian elektronik; buku petunjuk dalam bentuk elektronik; buku yang direkam dalam kaset; buku yang direkam pada disk;
buku-buku digital anak yang dapat diunduh; buku-buku digital untuk aktifitas anak yang dapat diunduh; buku-buku digital untuk
pendidikan anak yang dapat diunduh; buret; busur derajat [alat ukur]; busur derajat penuh; busur derajat setengah lingkaran;
cadangan peralatan catu daya listrik selain generator; cakram audio; cakram audio kompak; cakram kosong untuk komputer;
cakram laser; cakram musik yang direkam; cakram optik; cakram optik yang menampilkan musik; cakram padat audio-video;
cakram permainan video; cakram video digital; cakram video, pita video dan compact disc yang direkam yang menampilkan
permainan (games) video, permainan (games) komputer, game mobile (mobile games), animasi, dan musik dan karya seni;
car MP3 Player; cartridge game untuk digunakan dengan peralatan game elektronik; case diadaptasi untuk komputer; case
diadaptasi untuk komputer netbook; case diadaptasi untuk komputer notebook; case diadaptasi untuk pemutar DVD; case
diadaptasi untuk pemutar MP3; case disesuaikan untuk pemutar CD; case khusus dibuat untuk peralatan dan instrumen
fotografi; case untuk compact disc; case untuk compact disc atau DVD; case untuk perangkat penyimpanan musik; casing dan
cover untuk smartphone; casing dan kantong untuk menyimpan kacamata dan kacamata

Halaman 334 dari 1262

hitam; casing telepon seluler; casing untuk perangkat elektronik seluler; casing untuk ponsel pintar; casing untuk ponsel pintar
(smart phones); casing, cover dan selongsong untuk menyimpan komputer tablet; casing, cover dan selongsong untuk
menyimpan laptop; catu daya elektronik; catu daya elektronik untuk motor listrik; catu daya listrik; catu daya listrik portabel
untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; catu daya listrik portabel untuk rokok elektronik;
catu daya listrik selain generator; catu daya listrik untuk rokok elektronik; catu daya listrik yang tidak pernah terputus; catu
daya portabel untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; catu daya portabel untuk rokok
elektronik; catu daya switching frekuensi tinggi; catu daya tegangan rendah; catu daya tegangan tinggi; catu daya, listrik;
cawan lebur [laboratorium]; celana panjang untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; cermin inspeksi;
cermin inspeksi teleskopik untuk penggunaan otomotif; cermin optik; cermin untuk memeriksa pekerjaan; cetakan holografik;
charger mobil untuk perangkat yang digunakan untuk memanaskan tembakau; charger mobil untuk rokok elektronik; chatbot
[perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mensimulasikan percakapan]; chip [sirkuit terpadu]; chip elektronik; chip elektronik
bersandi berisi pemrograman yang digunakan untuk menghasilkan suatu identitas unik pengguna dan kode sandi untuk
digunakan sekali; chip elektronik untuk pembuatan sirkuit terpadu; chip elektronik yang memuat teknologi yang aman untuk
tujuan menyediakan verifikasi komponen perangkat tetap dan perangkat lunak; chip enkripsi nirkabel untuk mengaktifkan
otentikasi global dan audit konstan, dan menyimpan token blockchain; chip komputer; chip semi-konduktor; chip
semikonduktor; chip set, yaitu chip set semikonduktor terutama terdiri dari chip semikonduktor, rakitan papan sirkuit dan sirkuit
terpadu; chip silikon; chip sirkuit terpadu; chips komputer dan CPU RISC-V (arsitektur perangkat keras set sumber terbuka
yang didasarkan pada prinsip-prinsip komputer set instruksi yang dikurangi); chips komputer dan CPU dengan set instruksi
arsitektur; chips memori semikonduktor; chips prosesor semikonduktor; chips sirkuit; chipset grafis; chipset grafis definisi
tinggi; chipset grafis komputer; chipset komputer; chipset komputer untuk digunakan dalam mentransmisikan data ke dan dari
unit pemrosesan pusat; cincin adaptor untuk lensa kamera; cincin kalibrasi; cincin pintar; cincin sizers; clamp meter [alat ukur];
coelostats; colokan dan soket listrik; colokan indikator tekanan untuk katup; colokan listrik; colokan listrik untuk mengisi daya
rokok elektronik; colokan pisang; colokan tahan debu untuk jack telepon seluler; colokan untuk mengisi daya perangkat
elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; colokan, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik]; compact
disc; compact disc [audio-video]; compact disc [hanya membaca memori]; compact disc audio yang direkam yang
menampilkan musik; compact disc dan CD-ROM interaktif; compact disc kosong; compact disc yang direkam; compact disc
yang direkam sebelumnya; compact disk yang telah direkam sebelumnya berisi manual pemilik kendaraan dan perangkat
lunak untuk mengelola jadwal perawatan kendaraan; corong untuk pengeras suara; corong pemisah untuk penggunaan
laboratorium; corong untuk penggunaan laboratorium; counter; counter revolusi; countertops laboratorium; crack meter [alat
ukur]; crossover; cryostats untuk penggunaan laboratorium; cybergloves; cyclocomputers; cyclometers; data compact disc;
data ilmiah dan medis dapat diunduh melalui Internet; data-data yang direkam secara elektronik; database elektronik direkam
pada media komputer; daun jendela [fotografi]; daun jendela optik; daun jendela untuk kamera; daya ponsel (baterai isi ulang);
deck dubbing cakram audio dan video; decoder televisi; dekoder; demodulator; demultiplexer; densimeter; densitometer;
detektor bug; detektor cacat ultrasonik; detektor frekuensi elektromagnetik [EMF]; detektor gas yang mudah terbakar elektronik
genggam; detektor gerak; detektor inframerah; detektor karbon dioksida; detektor karbon monoksida; detektor kebakaran;
detektor kebakaran dan asap; detektor koin palsu; detektor mata uang; detektor objek ultrasonik untuk digunakan pada
kendaraan; detektor panas; detektor penangkap elektron; detektor radar; detektor radiasi; detektor radiasi gamma; detektor
radon; detektor seismik; detektor ultrasonik; detektor untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; diafragma
[akustik]; diafragma [fotografi]; diafragma untuk peralatan ilmiah; dialer telepon elektronik; dialer telepon otomatis; digitizers
video; dimmer cahaya; dinamometer; dioda; dioda bolak switch saat ini; dioda laser; dioda pemancar cahaya [LED]; dioda
pemancar cahaya organik [OLED]; dioda pemancar cahaya polimer [PLED]; dioda penerangan cahaya; diode alternating
current switches [DIACs]; dipstik kendaraan; disc compact musik yang direkam sebelumnya; disc rekaman suara; disk audio
kosong; disk audio yang direkam sebelumnya; disk drive (untuk komputer); disk drive untuk komputer; disk game komputer;
disk magnetik kosong; disk magneto-optik; disk memori flash kosong; disk optik kosong; disk perekam, yaitu, disk audio dan
video berupa rekaman suara; disk rekaman; disk rekaman kosong; disk rekaman suara berupa musik; disk video pra-rekam,
kompak disk, DVD, dan disk digital definisi tinggi terkait dengan permainan video, olahraga elektronik, dan kompetisi dan
turnamen olahraga elektronik; disk yang diprogram sebelumnya; disk, magnetik; disket; disket komputer; disket kosong;
dispenser deterjen otomatis; dispenser dosis; dispenser tiket; dispenser tiket otomatis; displai elektronik dan komputer; display
augmented reality yang dipasang di kepala; display elektroforetik; display elektronik yang dinamis (digital signage); display
holografik yang dipasang di kepala; display kepala-up untuk kendaraan bermotor; display layar besar LCD; display panel
datar; display panel datar yang fleksibel untuk komputer; docking stations untuk perangkat elektronik seluler; dompet
elektronik yang dapat diunduh yang digunakan untuk aplikasi blockchain; dompet penyimpanan disesuaikan untuk compact
disc; dompet perangkat keras cryptocurrency; dompet telepon seluler; dosimeter radiasi; dosimeter untuk cairan; dosimeter
untuk padatan; drainer untuk digunakan dalam fotografi; drive cadangan untuk komputer; drive cakram optik dan pengubah
otomatis cakram optik; drive dalam keadaan solid; drive dan driver disk komputer; drive disk; drive disk digital; drive disk keras;
drive disk komputer; drive disk komputer dan memori komputer untuk jaringan yang terpasang pada alat penyimpanan untuk
menggunakan secara bersama-sama file dan cadangan awan; drive disk optik; drive memori flash; drive untuk kontrol gerak
motor listrik; driver perangkat lunak; driver speaker; dropper untuk pengukuran, selain untuk keperluan medis; dropper untuk
pengukuran, selain untuk keperluan medis atau rumah tangga; dropper untuk pengukuran, selain untuk keperluan medis dan
rumah tangga; dropper untuk pengukuran, selain untuk keperluan rumah tangga; ducting untuk kabel listrik; dudukan (stands)
untuk perangkat elektronik seluler; dudukan diadaptasi untuk PC tablet; dudukan disesuaikan untuk komputer tablet; dudukan
disesuaikan untuk laptop; dudukan kamera; dudukan kamera video; dudukan komputer yang dirancang khusus untuk
memegang komputer, printer, dan aksesori; dudukan lensa kamera; dudukan mikrofon; dudukan penyangga, elektrik; dudukan
ponsel untuk kendaraan; dudukan slide film; dudukan telepon genggam; dudukan telepon seluler; dudukan untuk kamera
helm; dudukan untuk peralatan fotografi; dudukan untuk peralatan komputer; dudukan untuk telepon seluler; duplexer;
duplikator piringan cakram (audio dan video); e-book yang menampilkan konten hiburan, direkam di media komputer; ereader; earphone; earphone nirkabel; earphone pribadi untuk digunakan dengan sistem transmisi suara; earphone untuk radio;
earphone untuk telepon seluler; efektor suara dan/atau video; ekstensi browser menjadi perangkat lunak yang dapat diunduh;
ekstensi telepon mengarah; elektroda grafit untuk digunakan dalam proses pembuatan baja; elektroda sel bahan bakar;
elektroda untuk penelitian laboratorium; elektroliser; elektromagnet; elektrometer; elemen semikonduktor; ember api; emoji
yang dapat diunduh untuk komputer; emoji yang dapat diunduh untuk komputer tablet; emoji yang dapat diunduh untuk ponsel;
emoji yang dapat diunduh untuk tablet; emotikon yang dapat diunduh untuk komputer; emotikon yang dapat diunduh untuk
komputer tablet; emotikon yang dapat diunduh untuk ponsel; emotikon yang dapat diunduh untuk tablet; emulator mikro
komputer [perangkat lunak komputer, direkam]; endoskopi untuk keperluan industri; engsel untuk bingkai kacamata; epidemi;
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equalizer grafis; equalizers [peralatan audio]; ergometer; exposure meter [meter cahaya]; face plate untuk telepon selular;
fiber-to-the-home [FTTH]; filament penghantar cahaya [serat optik]; file audio untuk mereproduksi suara latar belakang; file
audio yang dapat diunduh; file audiovisual yang dapat diunduh yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk
anak-anak dan orang dewasa muda, dimana rekaman dan file audiovisual tersebut hanya yang berhubungan dengan serial
hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya
adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter sayuran antropomorfisme; file data yang dapat diunduh; file gambar yang
dapat diunduh; file multimedia yang dapat diunduh; file musik yang dapat diunduh; file teks yang dapat diunduh; file video dan
audio yang dapat diunduh; file video yang dapat diunduh; file-file audio, yaitu buku audio anak yang dapat diunduh; film dan
program televisi yang dapat diunduh menampilkan episod dari suatu serial televisi animasi yang tersedia melalui suatu jasa
video-sesuai-permintaan; film film yang direkam sebelumnya; film kamera, terbuka; film layar lebar yang menampilkan musik
dan hiburan; film pelindung diadaptasi untuk layar untuk komputer tablet; film pelindung diadaptasi untuk smartphone; film
pelindung diadaptasi untuk smartphone untuk melindungi tampilan kristal cair; film pelindung disesuaikan untuk layar
komputer; film pelindung disesuaikan untuk layar komputer, layar ponsel, dan layar jam tangan pintar; film pelindung
disesuaikan untuk layar ponsel; film pelindung disesuaikan untuk layar ponsel pintar; film pelindung disesuaikan untuk telepon
seluler; film pelindung yang diadaptasi untuk layar komputer, layar telepon mobil dan layar arloji pintar; film pelindung yang
diadaptasi untuk ponsel pintar (smart phones); film pelindung yang disesuaikan untuk layar ponsel cerdas; film pemisahan
warna; film sinematografi; film sinematografi, terbuka; film slide, terbuka; film splicers; film tipis transistor liquid crystal display
panel [TFT-LCD]; film video; film yang sudah terekspos; film, gambar bergerak, dan film (movies) yang menampilkan konten
hiburan; filter antena; filter anti-silau untuk monitor komputer; filter anti-silau untuk televisi; filter fotografi; filter frekuensi radio;
filter gelombang disesuaikan untuk digunakan dengan microwave; filter kapasitansi induktansi; filter layar komputer; filter layar
tampilan disesuaikan untuk digunakan dengan komputer tablet; filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan dengan
monitor komputer; filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan dengan televisi; filter layar untuk komputer dan televisi;
filter lensa untuk kamera; filter masker pernapasan non medis; filter optik; filter untuk antena; filter untuk digunakan dalam
fotografi; filter untuk layar televisi; filter untuk masker pernapasan; filter untuk masker pernapasan non medis; filter untuk
menekan gangguan radio; filter untuk perangkat optik; filter untuk pesawat televisi; filter untuk sinar ultraviolet, untuk fotografi;
filter warna untuk layar liquid crystal display [LCD]; filter warna untuk televisi dan kamera sinematografi; firmware komputer;
flare jalan raya, tidak meledak atau kembang api; flash drive USB bergaya kartu kredit; flash kamera; flash-bulbs [fotografi];
flashdisk; flip cover untuk smartphone; floppy disk drive; floppy disk kosong untuk komputer; fobs kunci elektronik menjadi alat
kendali jarak jauh; fonograf listrik; fonografi; font pencetakan yang dapat diunduh; font typeface direkam pada media magnetik;
foto yang dapat diunduh; foto, gambar dan film yang dapat diunduh; foto-foto; fotodioda; fotometer; fotoresistor; fotosensor;
frame monitor komputer; frame untuk kacamata dan pince-nez; freeware; galvanometer; gambar bergerak yang dapat
diunduh; gambar bergerak yang dapat diunduh dan pertunjukkan televisi yang menampilkan cerita fiksi dan non-fiksi pada
berbagai topik yang disediakan melalui layanan video-on-demand; gambar dan film digital; gambar dan film digital (dapat
diunduh); gambar dan lukisan yang dapat diunduh di bidang permainan (games) komputer, permainan video (video games),
game mobile (mobile games) dan animasi; gambar dan lukisan yang dapat diunduh untuk display/tampilan siaga telepon
genggam (mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal informasi mobile; gambar diam dan bergerak
yang dapat diunduh; gambar holografik; gambar meningkatkan tabung; gambar yang dapat diunduh; gambar yang dapat
diunduh, gambar bergerak atau video; game komputer yang dapat diunduh; garis tegak lurus; garis yang terdengar; gasifiers
untuk penggunaan laboratorium; gasometer [alat ukur]; gateway cerdas untuk analisis data waktu-nyata; gelang (bands) untuk
telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; gelang identifikasi dikodekan, magnetik; gelang identifikasi elektronik
yang dikodekan; gelang pintar; gelang pintar untuk menerima dan mengirim panggilan telepon, surat elektronik, dan pesan;
gelang pintar yang digunakan dengan ponsel pintar; gelang pintar yang mengkomunikasikan data ke perangkat elektronik
lainnya; gelang pintar yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar; gelang pintar yang terdiri dari perangkat lunak untuk
mengirim dan menerima pertukaran data dan informasi dari ponsel pintar; gelang terhubung [alat ukur]; gelas augmented
reality; gelas dikalibrasi; gelas gletser; gelas kimia [gelas laboratorium]; gelas ukur; gelas ukur polietilen; gelas untuk
penggunaan laboratorium; gelas yang diendapkan untuk penggunaan laboratorium; gembok, elektronik; gender changers
[adapter kabel] untuk telepon seluler; generator frekuensi tinggi selain untuk penggunaan medis; generator fungsi; generator
fungsi digital; generator gelombang elektromagnetik; generator gelombang elektronik; generator jam; generator jam untuk
komputer; generator medan impuls; generator medan magnet selain untuk penggunaan medis; generator partikel; generator
pulsa selain untuk penggunaan medis; generator pulsa untuk penghitung revolusi elektronik; generator sinyal; gerbang
penumpang; giroskop; go / no-go gauges; go / no-go plug gauges; grafik komputer yang dapat diunduh; grafik yang dapat
diunduh; grafik yang dapat diunduh untuk ponsel; grafik, gambar dan film yang dapat diunduh; grafis screensaver dan
wallpaper yang dapat diunduh untuk komputer, telepon genggam, tablet; gramofon; gravimeters; grid dip meter; groupware
komputer; gulungan [fotografi]; gulungan chip; gulungan kabel ekstensi; gulungan kabel yang dilengkapi soket listrik [koneksi
listrik]; gulungan magnetik; gulungan tersedak untuk digunakan dalam peralatan listrik; gulungan untuk kamera; gulungan,
listrik; gyrocompasses; gyrometer; handset telekomunikasi seluler; handset telepon yang menggabungkan mikrofon;
handsfree; hard disk kosong untuk komputer; hard disk untuk komputer; hard drive komputer eksternal; hard drive untuk
komputer; headphone; headphone dengan radio built-in; headphone in-ear; headphone musik; headphone nirkabel;
headphone nirkabel dengan radio built-in; headphone peredam bising; headphone peredam bising untuk pekerja; headphone
pribadi untuk digunakan dengan sistem transmisi suara; headphone stereo; headset; headset augmented reality; headset dan
helm virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game; headset handsfree untuk telepon seluler; headset
nirkabel; headset nirkabel untuk digunakan dengan smartphone; headset nirkabel untuk digunakan dengan telepon seluler;
headset nirkabel untuk telepon seluler, ponsel pintar dan komputer tablet; headset realitas maya; headset tanpa kabel untuk
smartphone; headset telepon; headset untuk digunakan dengan komputer; headset untuk digunakan dengan konsol
permainan video (video game); headset untuk game augmented reality; headset untuk game realitas virtual; headset untuk
komunikasi; headset untuk telepon; headset untuk telepon seluler; headset virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam
bermain video game; heat sink untuk digunakan di komputer; heliograf; helm; helm berkuda; helm bisbol; helm hoki; helm
kecelakaan; helm kecelakaan untuk pengendara sepeda motor; helm las gelap otomatis; helm pelindung; helm pelindung
untuk anak-anak; helm pelindung untuk olahraga; helm pelindung untuk pengendara; helm pelindung untuk pengendara
sepeda; helm pelindung untuk pengendara sepeda motor; helm pelindung untuk penggunaan militer; helm pelindung untuk
tinju; helm pemukul bisbol; helm penangkap bisbol; helm pengaman; helm penyolder; helm selam; helm sepeda; helm sepeda
motor; helm skateboard; helm ski; helm snowboarding; helm softball; helm untuk hoki es; helm untuk pengendara sepeda
motor; helm untuk sepak bola Amerika; hidrofon; hidrometer; hidrometer asam; higrometer; hologram; hologram untuk
sertifikasi produk asli; hologram yang dihasilkan komputer [CGH]; hologram yang disandikan untuk sertifikasi produk asli;
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house mark untuk serangkaian piranti keras komputer dan piranti lunak komputer; hub jaringan komputer; hub, sakelar, dan
router jaringan komputer; iluminometer; indikator fase; indikator kecepatan; indikator kemiringan; indikator kerugian listrik;
indikator ketinggian air; indikator ketinggian air untuk kendaraan; indikator kuantitas; indikator level; indikator level oli untuk
kendaraan; indikator otomatis tekanan rendah di ban; indikator otomatis tekanan rendah pada ban kendaraan; indikator suhu;
indikator tekanan; indikator tingkat bahan bakar untuk kendaraan; induktor [listrik]; induktor listrik; informasi gambar dan teks
yang dapat diunduh dari majalah, buku, surat kabar, peta, foto dan gambar; inkubator kelembaban konstan untuk penggunaan
laboratorium; inkubator suhu konstan untuk penggunaan laboratorium; inkubator untuk kultur bakteri; inkubator untuk
penggunaan laboratorium; inlet, yaitu kepingan sirkuit terpadu dengan antena dan tag eksternal dimana kepingan sirkuit
terpadu tertanam; instalasi alarm; instalasi daya selain generator; instalasi fotovoltaik untuk menghasilkan listrik [pembangkit
listrik fotovoltaik]; instalasi listrik untuk kendali jarak jauh operasi industri; instalasi listrik untuk remot kontrol operasi industri;
instalasi pemonitoran video; instalasi pencegahan pencurian, listrik; instalasi pengawasan video listrik dan elektronik; instalasi
untuk menggunakan kartu cip, yaitu pembaca kartu cip; instrumen azimuth; instrumen dan komponen komunikasi elektronik
dan optik, yaitu pemancar optik dan pemancar optik elektro; instrumen dan mesin uji material; instrumen dan perlengkapan
biometrik; instrumen dan perlengkapan pengukur; instrumen kalibrasi; instrumen komunikasi gelombang mikro; instrumen
komunikasi satelit; instrumen kontrol ketel; instrumen kosmografis; instrumen kromatografi untuk penggunaan laboratorium;
instrumen matematika; instrumen meratakan; instrumen meteorologi; instrumen modulasi kode pulsa untuk transmisi melalui
satelit; instrumen navigasi; instrumen navigasi elektronik; instrumen navigasi kendaraan (memuat komputer); instrumen
navigasi satelit; instrumen observasi; instrumen penempatan suara; instrumen pengujian gas; instrumen pengujian material;
instrumen pengukur (instrumen survei); instrumen pengukur alat; instrumen pengukur koordinat; instrumen pengukur level
(pengukur); instrumen pengukur panjang; instrumen pengukur presisi; instrumen radio tetap untuk transceiver data; instrumen
survei; instrumen survei dan pemetaan; instrumen telekomunikasi digital; instrumen telekomunikasi untuk digunakan dalam
jaringan radio seluler; instrumen uji dan pengukuran elektronik, yaitu interferometer, transduser listrik dan transduser getaran;
instrumen uji dan pengukuran elektronik, yaitu nano indenter untuk pengujian nanomekanik dari semikonduktor, lapisan sangat
tipis (thin film), aplikasi wafer, pelapis keras dan film DLC, bahan komposit, serat (fiber), polimer, logam, keramik dan
biomaterial; instrumen untuk mengukur panjang; instrumen yang mengandung kanta mata; instrumen-instrumen listrik untuk
melepaskan bagian listrik dan/atau elektronik; insulator untuk listrik; interface komputer; interferometer; interkom; internal
communication devices; inti magnetik; inverter [listrik]; inverter daya; inverter fotovoltaik; inverter surya; isolator sinyal proses;
jaket keselamatan; jaket pelampung reflektif; jaket pelampung untuk hewan peliharaan; jaket untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; jalur listrik; jalur pemeriksaan alat tangan; jam central processing unit [CPU]; jam mesin
meter; jam tangan dengan fungsi komunikasi nirkabel; jam tangan dengan pelacakan Global Positioning System [GPS] dan
fungsi lokasi; jam tangan pintar; jam tangan pintar (pengolah data); jam tangan pintar (smart watches) yang
mengkomunikasikan data ke telepon pintar (smartphones), melalui situs web internet dan komputer dan jaringan komunikasi
elektronik lainnya; jam tangan pintar menggabungkan fungsi permainan elektronik; jam tangan yang mengkomunikasikan data
ke telepon pintar; jam tangan yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar (smartphone); jam tanggan yang
menggabungkankamera dan pemutar MP3, dan yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar (smartphones) dan PDA;
jam terhubung yaitu perangkat lunak untuk membantu tidur, memantau tidur, memantau lingkungan selama tidur,
membangungkan tidur, statistic berkaitan dengan tidur, streaming dan penerima muski dan radio dan pengaturan alarm; jam
waktu [alat perekam waktu]; jam waktu terkomputerisasi dengan pengenalan sidik jari; jam-jam tangan yang dilengkapi
kamera; jangka lengkung; jangka sorong (alat ukur); jaring pengaman; jaring untuk perlindungan terhadap kecelakaan;
jaringan area lokal; jaringan area luas; jaringan komputer dan piranti keras untuk komunikasi komputer; jaringan untuk
interkoneksi sistem komunikasi; jarum fonograf; jarum suntik dispenser sekali pakai untuk penggunaan laboratorium; jarum
suntik dispenser yang dapat digunakan kembali untuk penggunaan laboratorium; jarum untuk mensurvei kompas; jarum untuk
pemain rekaman; jas biohazard; jas terbang tahan api; jeck konektor untuk keperluan audio; jembatan jaringan komputer;
jembatan timbang; jembatan untuk bingkai kacamata; jig [alat ukur]; joint meter [alat ukur]; joystick untuk digunakan dengan
komputer, selain untuk video game; kabel RCA; kabel USB untuk telepon genggam; kabel [listrik]; kabel adaptor listrik untuk
headset; kabel adaptor untuk headphone; kabel aki; kabel antarmuka multimedia definisi tinggi; kabel audio; kabel audio dan
video; kabel baterai; kabel charger; kabel dan kabel listrik; kabel dan konektor audio dan speaker listrik; kabel data; kabel data
untuk digunakan dalam komputasi; kabel daya; kabel daya bawah air; kabel daya mobil; kabel ekstensi listrik; kabel elektronik;
kabel ethernet; kabel fleksibel; kabel gitar; kabel harness; kabel internet; kabel jack; kabel jumper accu; kabel kacamata; kabel
koaksial; kabel komputer; kabel komunikasi; kabel koneksi; kabel konektor telepon seluler; kabel listrik; kabel listrik berisolasi
mineral; kabel listrik berlapis plastik; kabel listrik untuk transmisi suara dan gambar; kabel listrik yang dilapisi karet; kabel
magnet; kabel micro USB; kabel mikrofon; kabel modem; kabel optik; kabel pembumian; kabel pengumpan; kabel printer;
kabel relay radio; kabel resistensi; kabel serat optik; kabel sinkronisasi data; kabel starter baterai; kabel starter untuk motor;
kabel telegraf; kabel telekomunikasi; kabel telepon; kabel transmisi data; kabel universal serial bus [USB]; kabel untuk
kacamata dan kacamata hitam; kabel untuk kacamata hitam; kabel untuk kamera; kabel untuk mengirim dan menerima sinyal
televisi kabel; kabel untuk sistem transmisi sinyal listrik; kabel untuk sistem transmisi sinyal listrik dan optik; kabel untuk sistem
transmisi sinyal optik; kabel untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; kabel untuk transmisi sinyal listrik;
kabel untuk transmisi sinyal listrik atau optik; kabel untuk transmisi sinyal optik; kabel untuk transmisi suara dan gambar; kabel
vga; kabel, listrik; kabel, yaitu, kabel pengisian daya; kabel-kabel; kabinet aliran laminar untuk penggunaan laboratorium;
kabinet untuk speaker; kaca mata pintar (pengolah data); kaca optik; kacamata; kacamata (goggles) untuk mengaktifkan
pengalaman dunia realitas virtual, augmented reality; kacamata 3D; kacamata anak; kacamata anti-silau; kacamata astigmatis;
kacamata berlensa cembung; kacamata bifocal; kacamata dan kacamata hitam; kacamata dan masker untuk perlindungan
terhadap debu; kacamata debu; kacamata fashion; kacamata hitam resep; kacamata hitam untuk anjing; kacamata hitam
untuk binatang; kacamata hitam untuk hewan peliharaan; kacamata kamera; kacamata korektif; kacamata korektif anak;
kacamata lapangan; kacamata las; kacamata lihat dekat; kacamata lihat jauh; kacamata matahari; kacamata multifokal;
kacamata olahraga; kacamata olahraga pelindung; kacamata olahraga, kacamata anti-silau, kacamata pintar, kacamata 3D;
kacamata opera; kacamata optik; kacamata pelindung; kacamata pelindung dari sinar matahari; kacamata pelindung debu;
kacamata pelindung untuk anjing; kacamata pelindung untuk hewan; kacamata pelindung untuk hewan peliharaan; kacamata
pembesar; kacamata pembesar [optik]; kacamata pengaman; kacamata pengaman, vizor dan pelindung wajah; kacamata
pintar; kacamata polarisasi; kacamata realitas virtual; kacamata renang; kacamata renang dengan resep; kacamata resep;
kacamata resep untuk berenang; kacamata resep untuk olahraga; kacamata salju; kacamata scuba; kacamata selam;
kacamata ski; kacamata tahan debu; kacamata tanpa gagang; kacamata teks tertutup; kacamata terpolarisasi; kacamata
untuk anak-anak; kacamata untuk membaca; kacamata untuk olahraga; kacamata untuk pengendara sepeda motor; kacamata
untuk perlindungan terhadap debu; kacamata visi malam; kacamata yang dipakai untuk pelatihan olahraga; kalender desktop
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elektronik; kalender elektronik; kalender meja elektronik; kaliper geser; kaliper slide elektronik; kaliper untuk penggunaan
laboratorium; kalkulator; kalkulator elektronik; kalkulator elektronik genggam; kalkulator meja elektronik; kalkulator saku;
kalkulator saku elektronik; kalorimeter; kalung pintar; kamar gelap [fotografi]; kamera; kamera [fotografi]; kamera bawah air;
kamera dengan fitur khusus untuk mengambil gambar atau video di luar ruangan; kamera dengan sensor gambar linier;
kamera digital; kamera digital [SLR] lensa tunggal; kamera digital kompak; kamera digital untuk keperluan industri; kamera
endoskopi untuk keperluan industri; kamera film; kamera foto untuk produksi instan gambar; kamera gambar bergerak; kamera
helm; kamera inframerah; kamera jejak; kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; kamera mini;
kamera multiguna; kamera pencitraan termal; kamera pengawas; kamera pengintai video; kamera perekam; kamera piring;
kamera refleks lensa digital tunggal; kamera retina, selain untuk penggunaan medis; kamera sekali pakai; kamera
sinematografi; kamera spion untuk kendaraan; kamera tampak belakang untuk kendaraan; kamera tampak depan dan tampak
samping untuk kendaraan; kamera tanpa cermin; kamera televisi; kamera televisi sirkuit tertutup; kamera untuk film yang
dikembangkan sendiri; kamera untuk keperluan monitoring; kamera video; kamera video digital; kamera video untuk
penyiaran; kamera video yang mentransmisikan gambar ke layar kendali nirkabel juga melalui kabel; kamera view yang
memiliki multiframe; kamera web; kamera yang bisa dipakai; kamera yang diaktifkan gerak; kamus elektronik; kamus
elektronik genggam; kanta mata; kantong kacamata; kapal pembakaran untuk penggunaan laboratorium; kapasitor keramik
monolitik; kapasitor listrik untuk peralatan telekomunikasi; kapsul penyelamat jiwa untuk bencana alam; karbon nanotube
untuk digunakan dalam aplikasi elektronik dan mekanik skala sangat kecil; kartrid filter untuk masker pernapasan; kartrid
permainan komputer; kartrid tinta, tidak terisi, untuk mesin fotokopi; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer; kartrid tinta, tidak
terisi, untuk printer dan mesin fotokopi; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer komputer; kartrid toner, tidak terisi, untuk mesin
fotokopi; kartrid toner, tidak terisi, untuk printer; kartrid toner, tidak terisi, untuk printer dan mesin fotokopi; kartu SIM tertanam;
kartu USB kosong; kartu WLAN (jaringan area lokal nirkabel); kartu [RAM] memori akses acak; kartu antarmuka untuk
komputer; kartu antarmuka untuk peralatan pemrosesan data; kartu bank yang dikodekan; kartu bank yang dikodekan secara
magnetis; kartu biaya dikodekan; kartu biaya elektronik; kartu biaya yang dikodekan secara magnetis; kartu chip; kartu chip
elektronik; kartu chip elektronik kosong [kartu pintar kosong]; kartu chip elektronik yang dikodekan; kartu chip elektronik yang
dikodekan untuk mengidentifikasi pengguna komputer dan telepon seluler tertentu; kartu chip elektronik yang dikodekan yang
berisi rekaman musik; kartu cip elektronik terkode untuk mengakses dan komunikasi dengan pengguna jaringan data; kartu cip
terkode, dan kartu cip elektronik kosong untuk memproduksi dan memasukkan aplikasi ke dalam terminal pengguna; kartu
debit yang dikodekan; kartu debit yang dikodekan secara magnetis; kartu dengan sirkuit terintegrasi; kartu diskon bermagnetik;
kartu diskon magnetis; kartu diskon, berkode; kartu ekspansi memori; kartu ethernet; kartu game komputer; kartu grafis; kartu
grafis komputer; kartu hadiah yang dikodekan; kartu hadiah yang dikodekan secara magnetis; kartu identifikasi elektronik;
kartu identifikasi frekuensi radio (RFID); kartu identifikasi magnetik; kartu identitas yang disandikan; kartu identitas, disandikan;
kartu identitas, magnet; kartu jaringan antarmuka; kartu keanggotaan yang disandikan; kartu komputer jaringan area lokal
[LAN]; kartu komputer jaringan area lokal [LAN] untuk menghubungkan perangkat komputer portabel ke jaringan komputer;
kartu kredit (bermagnetik); kartu kredit dan kartu pembayaran yang dikodekan secara magnetis; kartu kredit prabayar yang
disandikan; kartu kredit yang dikodekan; kartu kredit yang dikodekan secara magnetis; kartu kredit, debit, tunai, biaya bank
yang dikodekan atau magnetik, kartu telepon dan identifikasi; kartu kunci elektronik; kartu kunci yang dikodekan secara
magnetis; kartu kunci yang disandikan; kartu loyalitas yang dikodekan; kartu magnetik prabayar yang dikodekan; kartu
memori; kartu memori IC [sirkuit terpadu]; kartu memori [perangkat keras komputer]; kartu memori flash; kartu memori flash
kosong; kartu memori flash yang direkam sebelumnya; kartu memori keamanan digital (SD); kartu memori untuk kamera; kartu
memori untuk komputer; kartu memori untuk mesin video game; kartu microchip; kartu modem faks untuk komputer; kartu
panggilan telepon prabayar, dikodekan secara magnetis; kartu pembayaran magnetik atau bersandi dan/atau kartu yang
digunakan dengan penjualan dan skema insentif promosi dan jasa promosi; kartu pembayaran prabayar yang disandikan;
kartu pembayaran prabayar, bank, kredit, debit, tunai dan identifikasi yang dikodekan atau magnetik; kartu pembayaran yang
dikodekan; kartu pembayaran yang dikodekan secara magnetis; kartu pemeriksaan; kartu pengidentifikasi terenkode; kartu
pintar (kartu chip); kartu pintar kosong; kartu pintar yang dikodekan; kartu plug-in komputer; kartu sirkuit elektronik; kartu sirkuit
terpadu; kartu sirkuit terpadu [kartu pintar]; kartu sirkuit terpadu bersandi berisi pemrograman yang digunakan untuk
menghasilkan identitas unik pengguna dan kode sandi untuk digunakan sekali; kartu sirkuit terpadu kosong [kartu pintar
kosong]; kartu sirkuit terpadu yang disandikan; kartu skema bonus, berkode; kartu skema insentif, berkode; kartu suara; kartu
telepon magnetik; kartu telepon yang dikodekan; kartu video; kartu yang dikodekan; kartu yang dikodekan secara magnetis
untuk membawa data; kartu yang disandikan dan alat pembaca kartu yang disandikan; kartu yang disandikan secara
magnetik, yaitu kartu kredit, kartu debit, kartu loyalitas, kartu tagihan, kartu tunai; kartu, lembaran dan kaset magnetik rekaman
suara; kartu-kartu bersandi dan magnetik untuk digunakan dalam pengiriman dana secara elektronik dan untuk transaksitransaksi keuangan pada umumnya; kartun animasi; kartun animasi yang dapat diunduh; karya seni yang dapat diunduh; kas
register; kaset audio; kaset audio dan pemutar CD; kaset audio dan video yang menampilkan musik; kaset audio digital; kaset
audio digital kosong; kaset audio digital yang direkam sebelumnya; kaset audio kosong; kaset audio musik yang direkam
sebelumnya; kaset audio non-musik yang direkam sebelumnya; kaset audio yang direkam sebelumnya; kaset audio yang
direkam sebelumnya menampilkan musik; kaset audio yang menampilkan musik; kaset audio yang sudah direkam
sebelumnya; kaset game komputer; kaset komputer magnetik kosong; kaset kosong untuk penyimpanan data komputer; kaset
magnetik kosong untuk tape recorder; kaset pembersih kepala [perekaman]; kaset pembersih kepala untuk perekam kaset
audio; kaset pembersih kepala untuk perekam video; kaset permainan komputer; kaset video; kaset video game; kaset video
kosong; kaset video yang direkam sebelumnya; kaset video yang direkam sebelumnya menampilkan kartun; kaset video yang
direkam sebelumnya menampilkan musik; kasing untuk kacamata anak; kasing dan penutup untuk kamera; kasing dan
penutup untuk laptop; kasing dan penutup untuk pemutar MP3; kasing dan penutup untuk perangkat elektronik; kasing dan
penutup untuk telepon seluler; kasing disesuaikan untuk camcorder; kasing disesuaikan untuk kamera; kasing disesuaikan
untuk peralatan fotografi; kasing disesuaikan untuk semikonduktor; kasing disesuaikan untuk telepon seluler; kasing kamera;
kasing komputer; kasing kulit untuk telepon seluler; kasing optik, yaitu, kasing untuk kacamata dan kacamata hitam; kasing
plastik dan kardus disesuaikan untuk penyimpanan album rekaman; kasing tahan air disesuaikan untuk kamera; kasing tahan
air untuk ponsel pintar; kasing untuk asisten digital pribadi [PDA]; kasing untuk disket; kasing untuk disket dan compact disc;
kasing untuk kacamata anak-anak; kasing untuk kacamata dan kacamata hitam; kasing untuk kacamata hitam; kasing untuk
kacamata hitam dan kacamata pelindung; kasing untuk kalkulator saku; kasing untuk kamera dan peralatan fotografi; kasing
untuk komputer tablet; kasing untuk laptop; kasing untuk membawa komputer seluler; kasing untuk pemutar media digital;
kasing untuk pemutar media portabel; kasing untuk perangkat elektronik; kasing untuk perangkat navigasi satelit; kasing yang
diadaptasi untuk memegang jam tangan pintar; kasus klip hidung; kasus pelindung untuk asisten pribadi digital [PDA]; kasus
pelindung untuk komputer tablet; kasus pelindung untuk pembaca buku elektronik; kasus pelindung untuk pemutar MP3;
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kasus pelindung untuk telepon seluler; kasus untuk buku harian elektronik; kasus untuk digunakan dengan perangkat
telekomunikasi seluler; kasus untuk teropong; katoda; katrid permainan video; katup kontrol untuk mengatur aliran gas dan
cairan [katup solenoid]; katup otomatis untuk digunakan dalam minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan alat
silinder untuk melindungi sensor suhu; katup pengaman untuk penutup aliran dalam konstruksi sumur [katup solenoid]; katup
solenoid [sakelar elektromagnetik]; katup termionik untuk radio; katup thermostat untuk mesin kendaraan; kaus kaki angin
dekoratif untuk menunjukkan arah angin; kaus kaki angin untuk menunjukkan arah angin; kaus kaki angin untuk menunjukkan
arah dan intensitas angin; kaus kaki kain dekoratif untuk menunjukkan arah angin; kaus kaki untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; kawat bumi; kawat listrik; kawat sekering; kawat telepon; kawat tembaga, terisolasi;
kemasan baterai; kemasan baterai eksternal yang dapat diisi ulang untuk digunakan dengan perangkat elektronik seluler;
kendali jarak jauh (remote control) untuk mengendalikan perangkat seluler; kendali jarak jauh menggabungkan sistem
pengenalan suara; kendali jarak jauh untuk perangkat elektronik seluler; kendali jarak jauh untuk proyektor; kendali jarak jauh,
baterai (battery packs), kabel listrik dan kabel elektronik, dan petunjuk manual (terekam) untuk barang-barang tersebut diatas;
kepala konektor kabel internet; kepala pelatihan tata rambut [peralatan pengajaran]; keping memori, yaitu memori komputer
dan memori piranti keras komputer; kepingan sirkuit terpadu; kerah elektronik untuk melatih hewan; kereta pengisian untuk
tablet dan laptop; kerucut keamanan jalan raya; kerucut lalu lintas; keyboard komputer; keyboard komputer multifungsi;
keyboard laptop; keyboard proyeksi; keyboard untuk ponsel; keyboard untuk smartphone; keyboard, mouse, bantalan mouse,
printer, disk drive, dan hard drive; keypad komputer; keypad untuk alarm keamanan; keypad untuk ponsel; kiat pipet untuk
penggunaan laboratorium; kipas pendingin internal untuk komputer [perangkat keras]; kipas unit pemrosesan pusat [CPU]; kit
hands-free untuk ponsel; kit hands-free untuk telepon; kit/perangkat untuk pengembangan perangkat piranti lunak (SDK) yang
terdiri dari alat pengembangan perangkat lunak dan perangkat lunak untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman
antarmuka (API) untuk membuat perangkat lunak dan aplikasi yang terkait dengan perangkat elektronik konsumen yang
terhubung internet, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris
spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
kit/perangkat untuk pengembangan perangkat piranti lunak (SDK) yang terdiri dari alat pengembangan perangkat lunak
komputer untuk pengembangan pengiriman layanan suara dan teknologi pemahaman bahasa alami di seluruh jaringan
komputer global, jaringan nirkabel, dan jaringan komunikasi elektronik, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi
dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan
perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; klakson untuk pengeras suara; klip hidung; klip hidung untuk
penyelam; klip hidung untuk penyelam dan perenang; klip hidung untuk perenang; kolektor, listrik; kolimator; kolom distilasi
untuk penggunaan laboratorium; kolom distilasi vakum untuk penggunaan laboratorium; kolom kromatografi untuk
penggunaan laboratorium; kolorimeter; kombinasi karbon monoksida dan detektor asap; kompas; kompas laut; kompas
magnetik; kompas magnetik untuk survei; kompas terarah; kompas untuk mengukur; komplotan; komplotan digital; komponen
audio; komponen dan aksesori untuk komputer, yaitu: periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak,
perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam
audio dan video, televisi, dan set top box; komponen dan periferal untuk komputer; komponen elektronik; komponen elektronik
audio, yaitu, sistem suara dengan teknik khusus; komponen elektronik untuk kartu sirkuit terpadu; komponen elektronik untuk
komputer; komponen elektronik untuk mesin judi; komponen listrik; komponen listrik dan elektronik; komponen untuk
komputer; kompresi data dan perangkat lunak enkripsi; komputer; komputer berkinerja tinggi; komputer bersepeda; komputer
dan buku petunjuk dalam format elektronik dijual sebagai satu unit; komputer dan perangkat lunak komputer untuk perangkat
biometrik untuk mengindentifikasi dan mengautentifikasi orang;; komputer dan perangkat lunak telepon selular untuk membeli,
mengakses dan melihat film, pertunjukkan TV, video dan konten multimedia; komputer dan perangkat lunak telepon selular
untuk membuat dan menyediakan pengguna akses ke pusat data informasi dan data yang dapat dicari; komputer dan
perangkat lunak telepon selular untuk pengiriman konten nirkabel; komputer dan piranti keras komunikasi komputer untuk area
jaringan penyimpanan; komputer desktop; komputer genggam; komputer klien tipis; komputer komunikasi; komputer laptop;
komputer mikro; komputer mini; komputer navigasi untuk mobil; komputer netbook; komputer notebook; komputer palmtop;
komputer portable; komputer pribadi; komputer pribadi genggam; komputer saku untuk pencatatan; komputer seluler;
komputer sepeda; komputer siklus; komputer super; komputer tablet; komputer tablet yang dapat dilipat; komputer tablet yang
dapat dipasang di dinding dan portabel; komputer untuk digunakan dalam manajemen data; komputer untuk pendingin udara
otomatis untuk kendaraan; komputer yang bisa dipakai; komputer yang bisa dipakai berbentuk jam tangan pintar dan
kacamata pintar; komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, display, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas,
peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media portabel dan
semua perangkat komunikasi elektronik digital yang mampu untuk menyediakan akses ke jaringan komunikasi nirkabel,
jaringan telekomunikasi dan Internet; komputer yang bisa dipakai, smartphone, monitor, display, perangkat keras komputer,
pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat perangkat komputer, pemutar
media portabel dan semua perangkat komunikasi elektronik digital semua untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan
cara elektronik dan untuk memungkinkan pelanggan mengakses informasi keuangan dan rekening bank dan untuk melakukan
transaksi bisnis bank; komputer yang dapat dipakai; komputer yang melakukan banyak tugas komputasi rumit dalam waktu
singkat; komputer, perlengkapan periferal komputer, hard disk drive, memori komputer, perangkat lunak komputer untuk
aplikasi kecerdasan buatan; komputer, video dan disk game elektronik interaktif; komputer, video dan permainan elektronik
interaktif yang dapat diunduh melalui internet dan perangkat nirkabel; komputer, video dan program serta piranti lunak
permainan elektronik interaktif; komunikasi antarmuka untuk menghubungkan alat elektronik ke jaringan komunikasi kabel
atau nirkabel; komutator; komutator (Alat Pengisi Accu); kondensor [kapasitor]; kondensor mikroskop; kondensor optik;
kondisioner saluran listrik; konduktor lampu; konduktor, listrik; koneksi untuk saluran listrik; konektor [listrik]; konektor audio
mobil; konektor busi bulat; konektor daya; konektor elektronik; konektor kabel listrik; konektor kabel listrik berulir; konektor
kawat [listrik]; konektor listrik; konektor listrik dan elektronik, skrup, kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok, dan adaptor
untuk digunakan dengan komputer, telepon seluler, komputer genggam, periferal komputer, telepon seluler, perangkat
elektronik seluler, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone , headphone,
pemutar dan perekam audio dan video, televisi, dan set top box; konektor listrik dan konektor elektronik, alat pengatur
pemindahan arus listrik, kawat, kabel, alat pengisi daya, dok, stasiun dok, dan adaptor untuk digunakan dengan semua
barang-barang yang disebutkan sebelumnya; konektor listrik terisolasi; konektor plug-in; konektor serat optik; konektor untuk
mengisi daya perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; konektor untuk peralatan telekomunikasi;
konektor untuk sirkuit elektronik; konektor untuk telepon seluler; konsol distribusi [listrik]; konsol untuk digunakan dengan
komputer; kontak, listrik; kontak, listrik, dari logam mulia; kontak/saklar yang diputar; konten audio, video, dan audiovisual
yang dapat diunduh yang disediakan melalui komputer dan jaringan komunikasi yang menampilkan acara TV dan rekaman
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video, semuanya menampilkan subjek kepentingan umum manusia.; konten audio, video, dan multimedia pra rekaman yang
dapat diunduh; konten digital yang dapat diunduh dalam bentuk publikasi elektronik buku; konten media; kontrol akses dan
sistem pemantauan alarm; kontrol digital untuk robot; kontrol elektronik untuk motor; kontrol jalur penerbangan untuk proyektil;
kontrol jarak jauh dari peralatan dan instalasi ventilasi; kontrol jarak jauh inframerah; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan
alarm kendaraan; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan sistem alarm; kontrol jarak jauh untuk peralatan pendingin udara;
kontrol jarak jauh untuk radio; kontrol jarak jauh untuk stereo; kontrol jarak jauh untuk televisi; kontrol jarak jauh untuk televisi
dan kontrol jarak jauh untuk stereo; kontrol listrik untuk generator suara yang dapat diprogram; kontrol listrik untuk sistem
irigasi penyiram; kontrol pancuran air dan bak mandi (elektronik); kontrol panel (listrik); kontrol rasio bahan bakar / udara untuk
mesin; konverter DC / DC profil rendah; konverter analog-ke-digital; konverter arus searah; konverter daya DC/AC; konverter
daya DC/DC; konverter daya elektronik; konverter daya listrik; konverter digital-ke-analog; konverter ethernet-over-VDSL;
konverter frekuensi; konverter mata uang elektronik; konverter putar; konverter serat optik; konverter tegangan-ke-arus;
konverter tekanan-ke-arus; konverter televisi kabel; konverter tingkat; konverter untuk colokan listrik; konverter, listrik; kopling
selang pemadam kebakaran; kopling serat optik; kopling, listrik; koprosesor matematika; koran elektronik yang dapat diunduh;
kosong rekaman DVD; kotak Akumulator; kotak baterai; kotak cabang [listrik]; kotak disesuaikan untuk slide; kotak distribusi
[listrik]; kotak distribusi daya; kotak geser [alat ukur]; kotak hitam [perekam data]; kotak juke untuk komputer; kotak kacamata;
kotak musik, perekam dan pemutar kaset, kamera DVD, kaset video dan pemutar DVD, antena; kotak penyimpanan untuk CD
dan DVD; kotak peralatan pemadan api; kotak persimpangan [listrik]; kotak sekering listrik; kotak terminal listrik; kotak untuk
baterai; kotak untuk peralatan fotografi; kristal galena [detektor]; kristal optik; kronograf [alat perekam waktu]; kronograf untuk
digunakan sebagai alat perekam waktu khusus; kuil kacamata; kuil sunglass; kumparan elektromagnetik; kumparan listrik;
kumparan tercekik [impedansi]; kunci listrik dan elektronik serta kait listrik dan elektronik untuk pintu dan jendela; kunci daya
untuk kendaraan bermotor; kunci dikendalikan frekuensi radio; kunci elektrik atau perangkat untuk mengontrol akses ke
bangunan; kunci elektromagnetik; kunci elektronik; kunci elektronik untuk kendaraan; kunci elektronik untuk mobil; kunci listrik;
kunci magnetik; kunci pintar; kunci pintu digital; kunci pintu elektronik; kunci pintu sidik jari; kunci untuk kendaraan, listrik;
kunci, elektronik; kunci, listrik; kupon konsumen dalam bentuk elektronik; kupon konsumen yang disandikan; kupon seluler
yang dapat diunduh; kupon yang dapat diunduh; kurung pemasangan speaker; kurung untuk mengatur televisi layar datar;
kuvet untuk penggunaan laboratorium; label dengan chip identifikasi frekuensi radio [RFID] terintegrasi; label dengan kode
yang dapat dibaca mesin; label elektronik; label elektronik untuk barang-barang; label indikator suhu, bukan untuk tujuan
medis; label kode batang, disandikan; label magnetik; label yang dikodekan secara magnetis; label yang disandikan secara
optik; labu untuk penggunaan laboratorium; laktodensimeter; laktometer; lampu berkedip [sinyal bercahaya]; lampu indikator
untuk peralatan telekomunikasi; lampu kamar gelap [fotografi]; lampu keamanan berkedip; lampu keamanan helm [lampu
keamanan berkedip]; lampu kilat untuk kamera; lampu kotak; lampu lalu lintas; lampu mikroskop; lampu optik; lampu
peringatan bahaya jalan; lampu peringatan kerusakan kendaraan, selain bagian kendaraan; lampu pilot (manual dan digital);
lampu sinyal; lanyard untuk memegang kacamata; lanyard untuk memegang kartu identitas magnetik; lanyard untuk
memegang kartu identitas yang disandikan; lanyard untuk tujuan keamanan untuk perlindungan jatuh; laser untuk keperluan
pengukuran dan aksesorisnya, yaitu kombinator laser monolitik, kepala laser, beam splitter (pembagi cahaya), beam bender,
beam translator, retro reflector, dudukan yang dapat disesuaikan, cermin bidang, konverter cermin bidang, reflektor cermin
bidang dan cermin putar; laser untuk mengukur; laser, bukan untuk keperluan medis; layanan webcast, webinar, studi kasus,
file audio, dan video yang dapat diunduh di bidang komputasi awan/cloud computing dan keamanan data untuk lingkungan
komputasi awan/cloud computing; layar LCD untuk laptop; layar [fotografi]; layar asbes untuk petugas pemadam kebakaran;
layar dioda pemancar cahaya; layar dioda pemancar cahaya kuantum dot; layar dioda pemancar cahaya organik; layar display
panel datar electroluminescent; layar gambar bergerak; layar holografik; layar komputer; layar kristal cair; layar kristal cair
layar besar [LCD]; layar liquid crystal display [LCD]; layar monitor dan penerima televisi; layar neon; layar pengatur elektronik;
layar plasma; layar proyeksi; layar proyeksi untuk film sinematografi; layar radiologi untuk keperluan industri; layar sentuh
interaktif; layar sentuh komputer; layar sentuh untuk asisten digital pribadi [PDA]; layar sentuh untuk smartphone; layar taktil
[elektronik]; layar tampilan iklan elektronik; layar tampilan panel datar; layar tampilan visual; layar untuk photoengraving; layar
video; lead terdengar; lemari asam; lemari pengaman biologis untuk penggunaan laboratorium; lemari untuk penggunaan
laboratorium; lembaran musik dan poster elektronik yang dapat diunduh; lembaran musik elektronik, dapat diunduh; lembaran
tipis berteknologi nano untuk memperbaiki kualitas sistem jaringan listrik dan menurunkan tatal harmonic distortion (listrik);
lempeng baterai; lengan pelindung; lengan persimpangan untuk serat optik; lengan robot untuk keperluan laboratorium; lengan
sambungan untuk kabel listrik; lensa anti-reflektif; lensa bifocal untuk kacamata; lensa close-up; lensa close-up untuk kamera;
lensa fisheye untuk kamera; lensa kaca mata; lensa kacamata; lensa kacamata hitam; lensa kacamata kosong; lensa
kacamata pelindung dari sinar matahari; lensa kacamata progresif; lensa kacamata setengah jadi; lensa kontak; lensa kontak
berwarna; lensa kontak bifocal; lensa kontak kosong; lensa makro untuk kamera; lensa mata; lensa mentah untuk
memperbaiki penglihatan; lensa optik; lensa optik kosong; lensa optik untuk kacamata hitam; lensa pelindung matahari untuk
kacamata; lensa pembesar; lensa pengganti untuk kacamata; lensa selfie; lensa sudut lebar untuk kamera; lensa tele untuk
kamera; lensa untuk astrofotografi; lensa untuk kacamata; lensa untuk kacamata berlensa; lensa untuk kacamata hitam; lensa
untuk kamera; lensa untuk kamera video; lensa untuk memperbaiki penglihatan; lensa untuk memperbaiki penglihatan [optik];
lensa untuk mikroskop; lensa untuk pelindung wajah pekerja; lensa untuk peralatan dan kamera pengintai; lensa untuk
peralatan fotografi; lensa untuk teleskop; lensa untuk teropong; lensa untuk topeng pelindung pekerja; lensa zoom untuk
kamera; lense korektif optik; lentera ajaib; lentera sinyal; level [instrumen untuk menentukan horisontal]; leveling rods untuk
survei; leveling staffs [instrumen survei]; lihat kamera; lilitan kawat [listrik]; limiter [listrik]; lingkaran arus terpadu; lingkungan
belanja realitas virtual; liquid crystal display [LCDs] untuk teater rumah; log [alat ukur]; logger data; lompat kabel mulai;
lonceng [perangkat peringatan]; lonceng peringatan; lonceng pintu listrik; lonceng sinyal; loudspeakers; lubang intip; lubang
intip [lensa pembesar] untuk pintu; magnesium anode; magnet; magnet dekoratif; magnet dekoratif dalam bentuk angka;
magnet dekoratif dalam bentuk binatang; magnet dekoratif dalam bentuk huruf; magnet hiasan; magnet kulkas; magnet kulkas
dekoratif; magnet untuk keperluan industri; magnetometer; majalah film untuk kamera; manipulator untuk operasi jarak jauh
dari lengan robot; manometer tekanan tinggi; manual pengguna komputer dalam bentuk publikasi elektronik yang dapat
diunduh; manual pengguna komputer dalam format elektronik; mask aligners; masker anti polusi untuk bersepeda; masker anti
polusi untuk perlindungan pernapasan; masker debu; masker gas; masker oksigen, bukan untuk keperluan medis; masker
pelindung; masker pelindung debu; masker pelindung pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; masker pelindung wajah
bukan untuk keperluan medis; masker pelindung wajah untuk mencegah kecelakaan atau cedera; masker penyelam; masker
pernapasan untuk mencegah kecelakaan atau cedera; masker pernapasan untuk perlindungan industri; masker pernapasan,
selain untuk pernapasan buatan; masker untuk perlindungan terhadap debu; masker untuk snorkeling; masker wajah
penyelam; masker wajah untuk berenang; masker wajah yang secara khusus diadaptasi untuk helm pelindung olahraga;
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materi kursus pendidikan yang dapat diunduh; materi-materi digital terkait dengan pendidikan yang dapat diunduh, yaitu
materi-materi kursus pendidikan dan rencana-rencana pengajaran di bidang literatur untuk anak, Bahasa Inggris, ilmu
pengetahuan, studi-studi sosial dan kesehatan; materi-materi digital terkait dengan pendidikan yang dapat diunduh, yaitu
peralatan-peralatan pendidikan yang terdiri dari perangkat lunak untuk pendidikan anak, materi-materi kursus Pendidikan yang
dapat diunduh, lembar-lembar kerja, dan brosur-brosur aktifitas di bidang literatur untuk anak, Bahasa Inggris, ilmu
pengetahuan, studi-studi sosial dan kesehatan; maxmizer; media data magnetik; media data optik; media digital, yaitu video
disk digital, disk serbaguna digital, rekaman audio dan video yang dapat diunduh, DVD, dan disk digital definisi tinggi yang
menampilkan serial televisi yang telah direkam sebelumnya dalam bidang fiksi ilmiah dan drama; media digital, yaitu, konten
media audio-visual yang dapat didownload dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik;
media elektronik musik yang direkam sebelumnya; media elektronik yang menampilkan pertunjukan musik; media
penyimpanan analog kosong; media penyimpanan digital kosong; media penyimpanan elektronik; media penyimpanan
elektronik kosong; media perekaman analog kosong; media perekaman dan penyimpanan analog kosong; media perekaman
dan penyimpanan digital kosong; media perekaman digital; media perekaman digital kosong; media perekaman digital, yaitu,
rekaman audio dan audiovisual, semua yang menampilkan musik dan hiburan musikal; media perekaman magnetik; media
untuk merekam, membawa, menyimpan, memproses, memanipulasi, mentransmisikan, menyiarkan, mengambil dan
mereproduksi musik, suara, gambar, teks, dan informasi; media yang dapat diunduh; media yang direkam; media yang
direkam dan dapat diunduh; media yang direkam dan dapat diunduh, perangkat lunak komputer, media perekaman dan
penyimpanan digital atau analog kosong; media yang direkam sebelumnya, yaitu, memori solid-state dan semikonduktor, hard
drive dan disk, memori magnetik, hard drive dan disk, flash atau "thumb" drive, kartu memori, stik memori, DVD, CD, optical
disk, disk interaktif yang menampilkan musik dan video musik, kaset audio video, dan laser disk yang menampilkan berita,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik dan video musik; meja atau unit yang dipasang di mobil yang dilengkapi loudspeaker
untuk memungkinkan handset telepon digunakan bebas genggam; meja mixing digital; meja pencampuran audio; meja
pencampuran audio dan video; meja pencampuran video; meja rias (meja rias) dengan fungsi Internet of Things (IoT) yang
sudah terpasang; mekanisme elektronik untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin; mekanisme komputer untuk
telekomunikasi; mekanisme penguncian elektronik untuk brankas; mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin;
mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan secara berlawanan; mekanisme validasi tiket untuk gerbang otomatis;
mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk bilik foto; mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk mengoperasikan
bilik foto; mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk mengoperasikan gerbang untuk tempat parkir mobil; mekanisme
yang dioperasikan dengan koin untuk mesin penjual otomatis; mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk perangkat
televisi; membawa case untuk pager radio; membawa case untuk pemutar musik digital; membawa kasing dan wadah untuk
lensa kontak; membawa tas untuk komputer notebook; membawa tas untuk telepon seluler; membawa tas yang disesuaikan
untuk komputer; membawa tas yang khusus disesuaikan untuk printer komputer; membran akustik yang digunakan dalam
peralatan perekaman atau reproduksi suara; memindai probe mikroskop; memori data; memori disk; memori elektronik;
memori flash; memori grafis; memori komputer; memori komputer non-volatil; memori semicondutor; memperbaiki tabung;
memutar lampu pensinyalan; menambahkan mesin; menampilkan dioda pemancar cahaya kuantum dot; menampilkan pesan
elektronik; menandai gauges [bengkel tukang kayu]; menandai pelampung; mencakup untuk pemutar MP3; mencakup untuk
perangkat penyimpanan data; mencakup untuk teropong; menerima antena untuk siaran satelit; menghitung skala;
mengintensifkan layar untuk film sinar-X; mengoperasikan perangkat lunak untuk server akses jaringan; mengukur dan
mengendalikan perangkat untuk teknologi pendingin udara; mengukur ember; mengukur mangkuk; mengukur penguasa;
mengukur sendok; menyelamatkan suar pensinyalan laser; merekam alat dan instrumen bermain; mesin anjungan tunai
mandiri, otomat uang; mesin antrian; mesin bayar dan setoran otomatis; mesin dan instrumen komunikasi listrik; mesin dan
instrumen pengontrol otomatis oleh suhu dan monitoring pergerakan untuk keperluan pendinginan udara atau pembekuan;
mesin dan instrumen pengujian kekasaran permukaan; mesin dan instrumen pengukur atau penguji untuk suhu, kelembapan
dan tekanan atmosfir; mesin dan instrumen pengukur ulir; mesin dan instrument pengukuran dan pengujian; mesin dan
peralatan distribusi atau kontrol daya; mesin dan peralatan fotografi; mesin dan peralatan komunikasi yang menggunakan
kabel; mesin dan peralatan radar untuk cuaca, navigasi dan kontrol lalu lintas udara; mesin dan peralatan sinematografi;
mesin dan peralatan telekomunikasi; mesin dan peralatan telekomunikasi yang dipasang di pergelangan tangan berupa jam
tangan; mesin deposisi untuk pembuatan baterai surya; mesin distribusi daya/tenaga listrik; mesin elektronik untuk membaca
kartu kredit; mesin elektronik untuk merekam operasi keuangan; mesin elektronik, peralatan dan bagiannya; mesin encoding
kartu kredit [peripheral komputer]; mesin faks; mesin faksimili; mesin faksimili portabel; mesin faktur; mesin fotokopi [fotografi,
elektrostatik, termik]; mesin fotokopi elektrostatik; mesin fotokopi warna digital; mesin hitung; mesin hitung dan penyortiran
koin; mesin hitung dan penyortiran uang; mesin hitung uang kertas; mesin karaoke; mesin kartu untuk kantor; mesin kas;
mesin kas, mesin hitung, peralatan pemrosesan data, komputer; mesin kasir; mesin lotre; mesin mekanis untuk peralatan yang
dioperasikan dengan uang logam; mesin mendikte; mesin optik; mesin pelurusan roda kendaraan; mesin pemadam
kebakaran; mesin pembaca sandi; mesin pembatalan tiket; mesin pembelajaran; mesin pembelajaran bahasa; mesin pembuat
salinan elektrostatik dan mesin fotokopi; mesin pemeriksaan sidik jari yang digunakan untuk memeriksa sidik jari secara fisik;
mesin pemungutan suara; mesin penagihan; mesin pendikte; mesin pengeditan untuk film sinematografi; mesin penghitung
elektronik; mesin penghitung koin; mesin penghitung mata uang; mesin pengolah data; mesin pengolah data elektronik; mesin
pengolah kata; mesin pengukur koordinat; mesin penimbang; mesin penjawab; mesin penyeimbang ban untuk kendaraan
darat; mesin penyortir koin; mesin penyortir mata uang; mesin penyortir uang kertas; mesin penyortir uang kertas otomatis;
mesin poligraf, bukan untuk keperluan medis; mesin sortasi dan penghitungan uang tunai otomatis; mesin stamping waktu dan
tanggal; mesin transmisi faksimili; mesin uji beton; mesin uji kekerasan logam; mesin uji kekuatan logam; mesin uji kompresi
logam; mesin uji material; mesin uji plastik; mesin uji semen; mesin uji tekstil; mesin undian; mesin untuk memilih hadiah;
mesin untuk mengembangkan film sinematografi; mesin yang dioperasikan dengan koin; mesin-mesin elektronik; mesin-mesin
yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi dan alat pembayaran (electronic data capture); meter air; meter aktivitas
air; meter akustik; meter aliran turbin; meter ampere-jam; meter arus listrik; meter biaya; meter cairan; meter daya frekuensi
radio; meter daya optik; meter eksposur fotografi; meter elektronik; meter energi untuk melacak dan memantau penggunaan
energi; meter fase listrik; meter fluks bercahaya; meter frekuensi; meter gas; meter gas putar; meter gelombang disesuaikan
untuk digunakan dengan gelombang mikro; meter gelombang elastis; meter getaran; meter jarak laser menjadi alat ukur;
meter kapasitansi; meter keasaman; meter kecepatan; meter kelembaban; meter kelembaban tanah; meter konduktivitas;
meter konduktivitas menjadi alat ukur ilmiah; meter konsentrasi; meter konsumsi bahan bakar; meter listrik; meter listrik
polifase; meter millivolt; meter panel digital; meter parkir; meter parkir elektronik di dalam kendaraan; meter parkir kendaraan;
meter pelurusan roda; meter pemanas; meter pencari satelit; meter penjepit untuk mengukur arus listrik; meter penjepit untuk
mengukur listrik; meter perpindahan positif; meter refrigeran; meter resistensi isolasi; meter saat ini; meter siklus; meter sistem
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daya; meter sudut fase; meter tingkat suara; meter torsi; meter turbin sitogenik; meter untuk memeriksa konsumsi tinta; meter
untuk menguji kelembaban; meter untuk mengukur aliran gas; meter untuk mengukur alkalinitas; meter untuk mengukur arus;
meter untuk mengukur arus listrik; meter untuk mengukur hambatan listrik; meter untuk mengukur nilai parameter listrik; meter
untuk mengukur resistansi; meter untuk mengukur tegangan; meter untuk mengukur tegangan listrik; meteran dan peralatan
pengukur elektrik, magnetik dan elektromagnetik; meteran tekanan; metronom; metronom elektronik; metronom mekanik;
microchips [perangkat keras komputer]; microfiche; microphone listrik; mikrocip; mikrofon; mikrofon binaural; mikrofon
handsfree untuk ponsel; mikrofon tanpa kabel; mikrofon untuk peralatan telekomunikasi; mikrofon untuk perangkat komunikasi;
mikrokomputer; mikrokontroler; mikrokontroler untuk perangkat berkemampuan Internet of things (IoT); mikrometer; mikropon;
mikroprosesor aman; mikroprosesor multi-inti; mikroskop; mikroskop biologis; mikroskop dioda pemancar cahaya [LED];
mikroskop elektron; mikroskop elektron transmisi; mikroskop fluoresensi; mikroskop metalurgi; mikroskop polarisasi; mikroskop
stereo stereo; mikroskop untuk operasi; mikroskop, yaitu mikroskop gaya atom; mikroskop, yaitu scanning electron
microscope; mikrotom; mirror [optik]; mirror dengan fungsi Internet of Things (IoT) yang sudah terpasang; mistar tukang kayu
berlipat; mixer daya [peralatan audio]; mixer frekuensi radio; mixer gas untuk penggunaan laboratorium; mixer mikrofon; mixer
suara dengan amplifier terintegrasi; mixer video; mobil pemadam kebakaran; modem; modem eksternal; modem internal;
modem kabel; modem nirkabel dan kabel dan perangkat dan kartu komunikasi; modem universal serial bus [USB]; modem
untuk jaringan komunikasi; modul DRAM (dynamic random access memory); modul Light Emitting Diode [LED]; modul RAM
(random access memory); modul beban elektronik; modul ekspansi memori; modul fotovoltaik; modul komputasi; modul
memori; modul memori komputer; modul penyearah; modul piezoceramic untuk pembangkit tegangan tinggi; modul sirkuit
terpadu; modulator frekuensi radio; monitor; monitor LED; monitor [LED] pemancar cahaya; monitor [perangkat keras
komputer]; monitor [program komputer]; monitor aliran gas; monitor aliran partikel; monitor audio bayi; monitor bayi; monitor
dengan layar tampilan yang dapat digunakan sebagai cermin; monitor emisi debu; monitor emisi partikel; monitor komputer;
monitor layar; monitor layar komputer; monitor layar sentuh; monitor liquid crystal display [LCD]; monitor oksigen atmosfer;
monitor oksigen, bukan untuk keperluan medis; monitor plasma; monitor radio untuk reproduksi suara dan sinyal; monitor
signage digital; monitor suhu untuk keperluan industri; monitor suhu untuk keperluan rumah tangga; monitor suhu untuk tujuan
ilmiah; monitor tablet; monitor tampilan video yang dapat dipakai; monitor untuk hewan peliharaan; monitor video; monitor
video bayi; monitor video untuk hewan peliharaan; monitor, layar display, display yang terpasang di kepala, serta headset
untuk digunakan dengan komputer, telepon pintar, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji
pintar, kacamata pintar, televisi, set top box dan audio serta video dan perekam; monitor, sensor, dan alat pengendali untuk
perangkat dan sistem pendingin udara, pemanas, dan ventilasi; monokles; monopod untuk alat elektronik digital genggam,
yaitu, kamera, telepon genggam, komputer tablet; monopod untuk alat elektronik digital genggam, yaitu, telepon genggam,
komputer tablet; monopod untuk kamera; motherboard; motherboard komputer; motherboard komputer dan motherboard;
motor AC atau DC kendaraan darat (tidak termasuk bagian-bagiannya); mount dinding untuk memasang perangkat elektronik
seluler; mounting bracket disesuaikan untuk monitor komputer; mouse [periferal komputer]; mouse komputer (tetikus
komputer); mouse komputer nirkabel; mouse komputer tanpa kabel; multimeter; multimeter untuk mengukur arus listrik;
multimeter untuk mengukur hambatan listrik; multimeter untuk mengukur tegangan listrik; multiplexer; multiplexer divisi
panjang gelombang; multiplexer telekomunikasi; multiprosesor chip; musik panggil walet yang terekam; musik digital (dapat
diunduh dari Internet); musik digital yang dapat diunduh; musik digital yang dapat diunduh dari Internet; musik digital yang
dapat diunduh disediakan dari Internet; musik digital yang dapat diunduh disediakan dari situs web Internet MP3; nada dering
dan gambar yang dapat diunduh untuk ponsel; nada dering dan grafik yang dapat diunduh untuk ponsel dan perangkat
nirkabel; nada dering dan musik yang dapat diunduh; nada dering dan musik yang dapat diunduh untuk telepon genggam
(mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal informasi mobile; nada dering telepon yang dapat
diunduh; nada dering telepon yang dapat diunduh untuk telepon genggam; nada dering yang dapat diunduh; nada dering yang
dapat diunduh untuk ponsel; nada dering, grafik, dan musik yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan
perangkat nirkabel; nada lengan untuk pemain rekaman; negatif fotografis; netbook [komputer]; nosel selang pemadam
kebakaran; odometer; ohmmm; oktan; opacimeter; operator data yang berisi tipografi tipografi tersimpan; operator data yang
dapat dibaca mesin; operator data yang dapat dibaca mesin direkam dengan program; operator data yang direkam
sebelumnya untuk digunakan dengan komputer; operator listrik (sakelar) untuk jendela kendaraan; operator untuk pelat hitam
[fotografi]; optik; osilator; osilator kristal kuarsa; osilograf; osiloskop; otomatisasi rumah dan perangkat lunak integrasi
perangkat rumah, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris
spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
outlet listrik; outlet multimedia daya listrik; oven microwave untuk penggunaan laboratorium; overdubber, yaitu, alat pencampur
suara, stereo tuner, mesin penghasil gema elektronik, kotak amplifier dan kotak stereo; ozoniser [ozonator]; pH meter; pH
meter digital; pagar listrik; pager; pager elektronik; pager radio; pakaian anti peluru; pakaian asbes untuk perlindungan
terhadap api; pakaian basah untuk scuba diving; pakaian bertahan hidup; pakaian dan alas kaki untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; pakaian dan sarung tangan untuk digunakan dalam pengelasan untuk perlindungan
terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian kerja untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian khusus dibuat
untuk laboratorium; pakaian khusus untuk laboratorium, tidak termasuk dalam kelas lain, termasuk untuk perlindungan
terhadap bahan kimia dan bakteri; pakaian pelindung [pelindung tubuh]; pakaian pelindung untuk keselamatan; pakaian
pelindung untuk penerbang; pakaian pelindung yang terbuat dari bahan tahan balistik; pakaian pengaman untuk perlindungan
terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian pintar; pakaian reflektif dan pakaian untuk pencegahan kecelakaan; pakaian selam;
pakaian selam, masker penyelam, sumbat telinga untuk penyelam, klip hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan
untuk penyelam, alat bantu pernapasan untuk berenang di bawah air; pakaian tahan air tahan air untuk mencegah tenggelam;
pakaian tahan api; pakaian terisolasi untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian untuk perlindungan
terhadap api; pakaian untuk perlindungan terhadap bahan kimia; pakaian untuk perlindungan terhadap bahan kimia dan
radiasi; pakaian untuk perlindungan terhadap bahaya biologis; pakaian untuk perlindungan terhadap cedera; pakaian untuk
perlindungan terhadap iradiasi; pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan; pakaian untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; pakaian untuk perlindungan terhadap radiasi; pakaian yang terkoneksi dengan teknologi;
pakaian, alas kaki dan penutup kepala untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; paket garis besar
transistor; paket garis besar transistor dengan perangkat pemasangan permukaan terintegrasi; paket garis transistor dengan
jendela inframerah terintegrasi; paket garis transistor dengan lensa terintegrasi; paket perangkat lunak komputer; paket
perangkat lunak terintegrasi; palang pintu parkir otomatis; panel kendali; panel OLED; panel alarm; panel display; panel
display dioda pemancar cahaya kuantum dot; panel display electroluminescent; panel display plasma; panel display signage
digital; panel distribusi daya; panel indikator elektronik; panel instrumen (listrik); panel instrumen sepeda motor; panel kontrol
[listrik]; panel kontrol alarm; panel kontrol alarm kebakaran; panel kontrol pencahayaan; panel kontrol untuk alarm keamanan;
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panel kontrol untuk elevator; panel kontrol untuk gerbang; panel layar kristal cair [LCD]; panel listrik; panel pengendali elektrik
untuk pendingin udara untuk kendaraan; panel penghubung serat optik untuk memindai; panel pengontrol distribusi optik;
panel pengontrol distribusi optik pada tiang; panel pengontrol listrik; panel pengontrol otomatis; panel sinyal, bercahaya atau
mekanis; panel surya untuk produksi listrik; panel tampilan dioda pemancar cahaya; panel tampilan diode pemancar cahaya
organik [Organic Light-Emitting Diode “OLED”]; panel tampilan papan informasi digital; panel tembaga untuk papan sirkuit;
panggilan dekoratif untuk termostat; papan akselerator komputer; papan akselerator multimedia; papan anak perempuan;
papan distribusi [listrik]; papan ekspansi untuk komputer; papan grafis; papan indikator elektronik; papan kabel dicetak
multilayer; papan ketik; papan komputer; papan memori; papan pengumuman elektronik; papan rangkaian utama untuk LCD;
papan rangkaian utama untuk LED; papan rangkaian utama untuk Televisi; papan setrika; papan sirkuit; papan sirkuit audio;
papan sirkuit elektronik; papan sirkuit komputer; papan sirkuit listrik; papan sirkuit tercetak; papan sirkuit tercetak
menggabungkan sirkuit terpadu; papan sirkuit terintegrasi; papan sirkuit video; papan skor elektronik; papan tempat memotong
roti optik; papan tombol komputer; papan tulis elektronik; papan tulis interaktif elektronik; parabola; pasang adaptor; pasang
konektor; pasang pengukur; paspor [dokumen identifikasi yang dikodekan secara magnetis]; paspor biometrik [dokumen
identifikasi yang dikodekan secara magnetis]; pedal efek elektronik untuk alat musik; pedal efek elektronik untuk digunakan
dengan amplifier suara; pedal efek suara untuk alat musik; pedal efek untuk digunakan dengan alat musik listrik; pedal kontrol
volume; pedal wah-wah; pedal wah-wah untuk gitar; pedometer; pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelacak kendaraan gps;
pelampung; pelampung cincin untuk digunakan dalam penyelamatan air; pelampung navigasi; pelampung sinyal; pelat outlet
listrik, berbentuk; pelat punggung ponsel; pelat saklar listrik; pelat/piringan baterai; pelindung body(body protector) untuk
keselamatan; pelindung dan penutup ponsel dan perangkat elektronik pribadi; pelindung dan penutup untuk speaker, speaker
pintar, speaker audio, pengeras suara, amplifier dan headphone dan earphone; pelindung gelombang; pelindung gigi *;
pelindung hidung untuk kacamata; pelindung kepala untuk keselamatan; pelindung layar akrilik disesuaikan untuk peralatan
televisi; pelindung layar akrilik disesuaikan untuk perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung layar kaca
tempered diadaptasi untuk perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung layar plastik disesuaikan untuk
perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung layar privasi disesuaikan untuk asisten digital pribadi [PDA];
pelindung layar privasi disesuaikan untuk laptop; pelindung layar privasi disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar privasi
disesuaikan untuk smartphone; pelindung layar privasi disesuaikan untuk telepon seluler; pelindung layar tampilan untuk
memberikan keteduhan dan privasi yang secara khusus disesuaikan untuk perangkat elektronik; pelindung layar untuk
perangkat seluler; pelindung layar untuk telepon genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi
khusus untuk asisten digital pribadi; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk e-reader;
pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang terbuat
dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi
khusus untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar komputer; pelindung
layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper
yang diadaptasi khusus untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk
pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk pemutar
media portabel; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk ponsel; pelindung layar yang
terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk smartphone; pelindung layar yang terbuat dari polietilen tereftalat
[PET] yang secara khusus diadaptasi untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelindung layar yang terbuat dari polietilen
tereftalat [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk asisten digital pribadi; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene
terephthalate [PET] khusus diadaptasi untuk smartphone; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET]
yang secara khusus diadaptasi untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus diadaptasi untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
diadaptasi untuk pembaca elektronik; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
diadaptasi untuk pemutar media portabel; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus disesuaikan untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus disesuaikan untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar komputer; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk jam
tangan pintar; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk kamera; pelindung
layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai;
pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk pemutar media portabel;
pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk asisten digital pribadi;
pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk jam waktu; pelindung
layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk layar komputer; pelindung layar
yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk layar laptop; pelindung layar yang
terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari
termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk pembaca elektronik; pelindung layar yang terbuat dari
termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik
poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk smartphone; pelindung leher untuk keselamatan; pelindung lonjakan
tegangan; pelindung lutut dan siku (elbow protector) untuk keselamatan; pelindung mata yang secara khusus diadaptasi untuk
helm pelindung olahraga; pelindung pergelangan; pelindung tulang engkel; pelindung untuk helm; pelindung untuk telepon
seluler; pelindung wajah pelindung pekerja; pelindung wajah untuk helm pelindung; pelindung wajah untuk perlindungan
terhadap kecelakaan atau cedera; pelindung wajah untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi, dan kebakaran;
pelindung wajah, selain untuk keperluan medis; pelindung wajah, selain untuk tujuan medis; peluit anjing; peluit isyarat; peluit
olahraga; pemadam api; pemancar [telekomunikasi]; pemancar audio; pemancar dan penerima nirkabel; pemancar dan
penerima nirkabel untuk reproduksi suara dan sinyal; pemancar dan penerima radio; pemancar dan penerima satelit;
pemancar digital; pemancar elektronik untuk sinyal gangguan; pemancar frekuensi radio; pemancar jarak jauh; pemancar
kontrol jarak jauh; pemancar nirkabel; pemancar optik; pemancar optik dan pemancar optik elektro; pemancar portabel;
pemancar radar; pemancar radio; pemancar radio untuk kontrol jarak jauh; pemancar satelit; pemancar sebagai peralatan
komunikasi listrik darurat; pemancar sinyal; pemancar sinyal darurat; pemancar sinyal elektronik; pemancar telekomunikasi;
pemancar telepon; pemancar televisi; pemancar televisi kabel; pemancar untuk digunakan dalam keamanan; pemancar untuk
digunakan dalam komunikasi darurat; pemancar untuk memancarkan sinyal bahaya; pemancar untuk memancarkan sinyal
elektronik; pemandangan busur teleskopik untuk memanah; pemandangan lensa optik; pemandangan lensa teleskopik;
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pemandangan teleskopik; pemandangan teleskopik untuk artileri; pemandangan teleskopik untuk senjata; pemandangan
teleskopik untuk senjata api; pemandian air laboratorium; pemasangan kacamata; pemasangan pince-nez; pembaca [RFID]
identifikasi frekuensi radio; pembaca [peralatan pemrosesan data]; pembaca buku digital; pembaca buku elektronik; pembaca
disk optik; pembaca elektronik; pembaca elektronik untuk mengecek dan mengidentifikasi data digital; pembaca karakter optik;
pembaca kartu; pembaca kartu [SD] digital aman; pembaca kartu chip; pembaca kartu elektronik; pembaca kartu magnetik
sandi; pembaca kartu magnetik yang disandikan; pembaca kartu memori; pembaca kartu memori flash; pembaca kartu pintar;
pembaca kartu untuk kartu kredit; pembaca kartu untuk kartu yang dikodekan secara magnetis; pembaca kode batang;
pembaca lempeng mikro; pembaca mikrofilm; pembaca perangkat lunak komputer, terminal komputer dan perangkat
elektronik yang membuktikan keaslian dan mengidentifikasi area yang dapat dibaca mesin pada paspor, visa, kartu identitas,
SIM, kartu kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk, ijin tinggal, kartu kesehatan profesional dan dokumen administratif
pribadi lainnya yang memiliki cip elektronik yang dapat mengirim data untuk keperluan verifikasi identitas seseorang; pembaca
strip magnetik; pembanding; pembangkit koleksi tenaga surya; pembaruan perangkat lunak elektronik, yaitu, perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh dan file data yang dapat diunduh terkait untuk memperbarui perangkat lunak komputer untuk
menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan komputer; pembatas otomatis; pembatasan keamanan, selain
untuk kursi kendaraan dan peralatan olahraga; pembawa data elektronik; pembawa data magnetik; pembawa data magnetik
dan optik; pembawa data magnetik kosong; pembawa data magnetik kosong dan cakram optik perekam; pembawa data
magnetik yang direkam sebelumnya; pembawa data magnetik, disc perekaman; pembawa data magnetis; pembawa data
magneto-optik dan optik; pembawa data untuk sistem pengenalan suara yang telah direkam sebelumnya; pembawa data yang
dapat dibaca mesin untuk peralatan rumah tangga; pembersih dengan ozon untuk udara dan air; pembersih kepala pencetak
digital ( Printhead ) printer dan plotter; pembesar berkas gambar [perangkat lunak komputer, direkam]; pembicara pribadi;
pembuat telur; pembuka dan penutup pintu otomatis elektrik; pemegang dan kasing untuk compact disc dan DVD; pemegang
disesuaikan untuk compact disc; pemegang hands-free untuk telepon seluler; pemegang kacamata; pemegang untuk
gulungan listrik; pemindah fase optik; pemindai; pemindai barcode; pemindai biometrik; pemindai gambar; pemindai optik;
pemindai retina biometrik; pemindai sidik jari; pemindai sidik jari biometric untuk pintu; pemindai sidik jari biometrik; pemindai
tangan biometrik; pemindai termal; pemindaian mikroskop elektron; pemisah baterai; pemisah berkas gambar [perangkat lunak
komputer, direkam]; pemisah magnetik untuk penggunaan ilmiah; pemula melompat baterai; pemutar CD; pemutar CD digital;
pemutar DVD portabel; pemutar MP3 portabel; pemutar MP4; pemutar audio; pemutar audio dan pemutar video yang
mengggabungkan memori IC; pemutar audio digital; pemutar cakram audio dan video; pemutar cakram video; pemutar dan
perekam cakram optik untuk data audio, video dan komputer; pemutar dan perekam video cakram (disc) optik; pemutar disk
Blu-ray; pemutar kaset; pemutar kaset audio; pemutar kaset audio digital; pemutar kaset audio untuk mobil; pemutar kaset
untuk mobil; pemutar kaset video; pemutar media portabel; pemutar media pribadi; pemutar media, tidak satupun barang
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; pemutar multimedia genggam;
pemutar multimedia portabel [PMPs]; pemutar musik digital; pemutar musik portabel; pemutar rekaman; pemutar untuk
pembawa suara dan gambar; pemutar video compact disc; pemutar video dan audio digital serta perekam; pemutar video
digital; pemutar video kombinasi dan perekam; pemutus sirkuit; pena cahaya; pena elektronik; pena elektronik [unit tampilan
visual]; pena elektronik untuk unit tampilan visual; pena layar sentuh; penanda hemline; penanda keamanan elektronik;
penangkal petir; penangkap petir; pencari arah radio; pencari dinding magnet; pencari jangkauan; pencari jangkauan untuk
kamera; pencari jarak untuk golf; pencari kabel; pencari kedalaman laut; pencitra sidik jari; pendeteksi asap; pendeteksi
logam; pendingin unit pemrosesan pusat [CPU]; penekan lonjakan tegangan; penerima GPS (Global Positioning System);
penerima audio; penerima audio dan video; penerima data seluler; penerima frekuensi radio; penerima kendali jarak jauh;
penerima komunikasi data; penerima komunikasi radio portabel; penerima nirkabel; penerima optik; penerima optik dan
elektrik opto; penerima pemancar; penerima portabel; penerima radar; penerima radar dengan amplifier; penerima radio;
penerima radio untuk digunakan di mobil; penerima radio untuk kontrol jarak jauh; penerima satelit; penerima sinyal elektronik;
penerima sistem penentuan posisi global; penerima stereo; penerima suar; penerima telepon; penerima televisi; penerima
televisi [TV set]; penerima televisi kabel; penerima video; penerjemah saku elektronik; pengaman lalu lintas berbentuk kerucut;
pengaman, pengunci serta peranti kendali akses yang dikendalikan secara listrik, elektronik, optik serta akustik; penganalisa
daya listrik; penganalisa gambar; penganalisa jaringan listrik; penganalisa mesin; penganalisa mesin kendaraan
terkomputerisasi; penganalisa spektrum; penganalisa ukuran nanopartikel; penganalisa ukuran partikel; penganalisa warna
elektronik; penganalisis spektrum, selain untuk penggunaan medis; pengatur katub dengan pengatur suhu; pengatur
kecepatan untuk mesin, engine dan motor; pengatur keran (elektronik); pengatur oksigen; pengatur panas; pengatur telur
[sandglasses]; pengatur waktu dapur; pengatur waktu dapur, elektronik; pengatur waktu elektronik; pengatur waktu telur;
pengatur waktu telur digital; pengatur waktu telur mekanis; pengatur waktu untuk kamera; pengekangan keselamatan menjadi
peralatan perlindungan jatuh untuk menahan dan menjatuhkan jatuh, selain peralatan olahraga; pengendali augmented reality
genggam; pengendali daya; pengendali daya elektronik; pengendali elektronik untuk digunakan dengan headset augmented
reality; pengendali elektronik untuk digunakan dengan headset realitas virtual; pengendali inverter digunakan dalam
pembangkit listrik tenaga surya; pengendali jarak jauh peralatan dan instalasi pendingin udara; pengendali keyboard
komputer.; pengendali komunikasi; pengendali motor servo elektronik; pengendali muatan listrik; pengendali muatan tenaga
surya; pengendali nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi dan status sistem keamanan dari jarak jauh; pengendali
nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi perangkat elektronik lainnya, tidak satupun barang tersebut untuk kamera
fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya
dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; pengendali nirkabel untuk memonitor dan mengontrol fungsi dan
status perangkat atau sistem kelistrikan, elektronik, dan mekanik lainnya dari jarak jauh; pengendali realitas virtual genggam;
pengendalian jarak jauh untuk peralatan, sistem dan alat uji, sinyal dan pengukuran elektronik; pengeras suara; pengeras
suara audio; pengeras suara audio untuk mengontrol suara; pengeras suara audio yang dikontrol oleh aplikasi bergerak;
pengeras suara dengan amplifier built-in; pengeras suara elektronik dengan buku; pengeras suara nirkabel untuk di dalam
rumah dan di luar rumah; pengering kaca untuk penggunaan laboratorium; pengeringan oven untuk penggunaan laboratorium;
penggabung udara; pengganda tegangan; penggandeng sinyal; pengganti bantalan telinga untuk headphone; penggaris [alat
ukur]; penggaris dengan dua skala linier; penghalang cahaya; penghapus pita magnetik; penghasil suara elektronik dan
peralatan peredam suara, penghasil peredam kebisingan, unit kontrol elektronik untuk meredam dan mengontrol suara;
penghasil suara, penghasil suara tanpa kabel; penghitung; penghitung konsumsi bahan bakar; penghitung utas; pengisi
baterai; pengisi daya USB ; pengisi daya baterai; pengisi daya baterai bertenaga surya; pengisi daya baterai telepon seluler
untuk digunakan di kendaraan; pengisi daya baterai untuk digunakan dengan telepon; pengisi daya baterai untuk komputer
laptop; pengisi daya baterai untuk komputer tablet; pengisi daya baterai untuk laptop, telepon genggam, komputer tablet, dan
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alat portabel yang diaktifkan USB lainnya; pengisi daya baterai untuk pipet elektronik; pengisi daya baterai untuk ponsel;
pengisi daya baterai untuk rokok elektronik; pengisi daya baterai untuk telepon genggam; pengisi daya baterai untuk telepon
yang dapat dibawa, komputer tablet dan komputer yang dapat dibawa; pengisi daya di mobil tanpa kabel; pengisi daya
dinding; pengisi daya eksternal; pengisi daya joystick; pengisi daya kompensasi baterai; pengisi daya listrik; pengisi daya
tanpa kabel; pengisi daya tanpa kabel untuk telepon pintar; pengisi daya untuk akumulator listrik; pengisi daya untuk baterai
listrik; pengisi daya untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; pengisi daya untuk rokok
elektrik; pengisi daya untuk rokok elektronik; pengisi daya untuk sikat gigi listrik; pengisi daya untuk telepon pintar
(smartphones) dalam bentuk jam tangan; pengisi daya usb untuk rokok elektronik; pengisian daya dan perangkat manajemen
daya untuk perangkat elektronik seluler; pengisian troli untuk tablet dan laptop; pengolah [unit pengolah sentral]; pengolah
data; pengolah kata, peralatan print-out komputer, data dalam bentuk elektronik, magnetik dan optikal; pengontrol dan headset
virtual dan realitas bertambah; pengontrol dioda pemancar cahaya (LED) dan lampu lucutan intensitas tinggi (HID); pengontrol
elektronik digital untuk alat; pengontrol elektronik digital untuk manipulator; pengontrol elektronik digital untuk peralatan mesin;
pengontrol ethernet; pengontrol jarak jauh; pengontrol nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi perangkat elektronik,
selain pengontrol untuk peralatan game; pengontrol pancuran air (elektronik); pengontrol video di dinding; pengoptimal serat
optik; penguasa lipat; penguasa yang membesar; penguat antena; penguat frekuensi audio; penguat frekuensi radio; penguat
frekuensi video; penguat gambar; penguat gen [alat laboratorium]; penguat sinyal telepon genggam; pengubah cakram (disc)
CD dan DVD; pengubah cakram (disc) optik; pengubah fase; pengubah gender [adaptor kabel]; pengubah gender dalam sifat
adaptor listrik; pengubah gender untuk kabel koaksial; penguji alarm asap; penguji antibeku; penguji baterai; penguji daya
listrik; penguji emisi minyak diesel; penguji injektor bahan bakar diesel; penguji injektor diesel; penguji karakteristik tabung
vakum; penguji keamanan listrik; penguji kekerasan mikro; penguji ketegangan; penguji keuletan; penguji kontinuitas; penguji
minyak rem; penguji outlet listrik; penguji sirkuit; penguji sirkuit listrik; penguji speedometer; penguji tegangan; penguji torsi;
pengukur; pengukur aliran; pengukur aliran fluida; pengukur alkohol; pengukur bahan bakar; pengukur bensin; pengukur celah
busi; pengukur cincin induk; pengukur data; pengukur dering; pengukur dering no-go; pengukur feeler busi; pengukur hujan;
pengukur jarak elektronik; pengukur jari; pengukur kedalaman; pengukur kedalaman telapak ban; pengukur kekuatan digital;
pengukur ketebalan; pengukur ketebalan ultrasonik; pengukur ketinggian air; pengukur lemak tubuh untuk keperluan rumah
tangga; pengukur level; pengukur pelurusan roda; pengukur rasio udara / bahan bakar; pengukur regangan; pengukur sekruptapping; pengukur sudut; pengukur suhu; pengukur suhu air; pengukur suhu gas buang; pengukur suhu untuk keperluan
industri; pengukur suhu untuk keperluan rumah tangga; pengukur suhu untuk penggunaan ilmiah; pengukur tekanan;
pengukur tekanan angin; pengukur tekanan ban; pengukur torsi digital; pengukur vakum; pengumpul data elektronik genggam;
penilaian bakat berbasis awan/cloud (piranti lunak); penjaga kepala untuk karate; penjaga kepala untuk olahraga; penjaga
kepala untuk seni bela diri; penjaga kepala untuk tinju; penjaga mulut untuk olahraga; penukar gender koneksi koaksial;
penukar koin; penukar telekomunikasi; penutup (enclosures) speaker; penutup baterai; penutup casing silikon untuk telepon
seluler; penutup dan cases pelindung untuk laptop; penutup debu untuk komputer, berbentuk; penutup dekoratif, berbentuk,
untuk detektor asap; penutup drive dalam keadaan solid internal; penutup drive disk keras internal; penutup kertas untuk
penerima telepon; penutup lensa untuk kamera; penutup outlet listrik, berbentuk; penutup pelindung kaca mata hitam; penutup
pelindung yang disesuaikan untuk laptop; penutup pengaman untuk soket listrik; penutup piring dekoratif beralih, berbentuk;
penutup sirkuit; penutup untuk asisten digital pribadi [PDA]; penutup untuk camcorder; penutup untuk kamera; penutup untuk
komputer tablet; penutup untuk laptop; penutup untuk outlet listrik; penutup untuk pemutar media digital; penutup untuk
pemutar media portabel; penutup untuk penerima telepon; penutup untuk perangkat elektronik; penutup untuk perangkat
penyimpanan musik; penutup untuk smartphone; penutup untuk telepon selular; penutup vinil yang secara khusus disesuaikan
untuk ponsel, pemutar MP3, laptop, dan perangkat game; penutup, tas, kasing, selongsong, tali pengikat dan lanyard untuk
komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar,
kacamata pintar, earphone, headphone, set top box, dan pemutar dan perekam audio dan video; penutup, tas, tempat wadah,
manset, tali pengikat dan tali sandang untuk komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang
dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, set top box dan perekam dan pemutar audio dan video;
penyambung, sekrup, kawat kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok dan adaptor elektronik dan listrik untuk digunakan
dengan komputer, telepon mobil, komputer genggam, peripheral komputer, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik
yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set
top box; penyangga handset telepon dalam mobil; penyangga perangkat elektronik seluler; penyangga ponsel pintar;
penyangga yang diadaptasi untuk layar komputer; penyearah [listrik]; penyearah arus; penyearah terbalik sebagai bagian dari
sistem tenaga surya; penyeka kapas untuk penggunaan laboratorium; penyelenggara digital; penyelenggara elektronik
genggam; penyelenggara pribadi yang terkomputerisasi; penyumbat telinga untuk penyelam; penyumbat telinga untuk
perenang; perabot khusus dibuat untuk laboratorium; perahu api; perahu karet [sekoci]; peralatan antar komunikasi; peralatan
audio; peralatan audio dan teater rumah, yaitu, stereo, pengeras suara, speaker audio, amplifier, equalizer, crossover, rumah
speaker, pemutar CD, kendali jarak jauh, prosesor audio dan video, tuner video audio, layar kristal cair, panel layar plasma
dengan kemampuan untuk mentransmisikan sinyal audio dan / atau video secara nirkabel; peralatan audio dan video untuk
kendaraan; peralatan audio digital; peralatan audio kendaraan bermotor; peralatan audio konferensi; peralatan audio pada
kendaraan; peralatan audio visual; peralatan dan instalasi untuk produksi sinar-X, bukan untuk keperluan medis; peralatan dan
instrumen audio dan visual listrik; peralatan dan instrumen elektronik, magnetik dan ultrasonik untuk keperluan ilmiah;
peralatan dan instrumen fotografi dan sinematografi; peralatan dan instrumen fotografi, sinematografi dan optik; peralatan dan
instrumen fotografi, sinematografi, optik dan pengukuran; peralatan dan instrumen ilmiah; peralatan dan instrumen kimia;
peralatan dan instrumen kontrol listrik dan elektronik; peralatan dan instrumen laboratorium; peralatan dan instrumen
laboratorium fisika dan kimia; peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi elektronik; peralatan dan instrumen
navigasi, pelacakan dan penentuan posisi elektronik; peralatan dan instrumen optik; peralatan dan instrumen optik, kecuali
untuk kacamata dan peralatan fotografi; peralatan dan instrumen pendidikan; peralatan dan instrumen penerima dan penerima
siaran satelit; peralatan dan instrumen penerima satelit dan transmisi; peralatan dan instrumen pengajaran dan pengajaran;
peralatan dan instrumen telekomunikasi; peralatan dan instrumen telemetri yang dikendalikan dari jarak jauh; peralatan dan
instrumen terdiri dari perangkat lunak komputer, terminal komputer dan pembaca elektronik untuk mengolah data, yaitu untuk
akuisisi, verifikasi, penyimpanan, penghasil pusat data dan pengirim data; peralatan dan instrumen untuk autentikasi dan
identifikasi data digital oleh pembaca optik, perangkat lunak komputer dan prosesor komputer; peralatan dan instrumen untuk
identifikasi atau pengenalan otomatis dari orang, sidik jari atau telapak tangan, karakterikstik bola mata, nadi atau suara,
tampilan wajah atau badan atau karakterikstik biometrik lainnya; peralatan dan instrumen untuk laboratorium bahan kimia dan
fisika; peralatan dan instrumen untuk mengendalikan dan memantau pesawat terbang; peralatan dan instrumen untuk
mengendalikan dan memantau pesawat terbang, pesawat air dan kendaraan tak berawak; peralatan dan instrumen untuk
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mengontrol data berhubungan dengan identitas seseorang melalui akuisisi, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, penghasil
pusat data dan pengirim data; peralatan dan instrumen untuk mengukur; peralatan dan instrumen untuk merekam, mengirim
atau mereproduksi suara, data atau gambar; peralatan dan instrumen untuk penelitian ilmiah di laboraturium; peralatan dan
instrumen untuk pengukuran dan penganalisa Advanced Glycation End-Products (AGEs), bukan untuk keperluan medis;
peralatan dan instrumen untuk pengukuran dan penganalisa tanah; peralatan dan komputer pengolah data; peralatan dan
peralatan keselamatan dan menyelamatkan jiwa; peralatan dan perangkat sinyal radio; peralatan dan perangkat untuk
menghantarkan (conducting), menghubungkan (switching), mengubah (transforming), mengumpulkan (accumulating),
mengatur atau mengontrol listrik; peralatan dan perlengkapan keselamatan jiwa; peralatan dan perlengkapan optik; peralatan
dan perlengkapan timbangan; peralatan data mobile; peralatan diagnosa, bukan untuk pengobatan; peralatan diagnosis yang
terdiri dari sensor untuk digunakan dalam pengujian fungsi kendaraan dan dalam mendiagnosis masalah listrik dan mekanik
kendaraan, terintegrasi ke dalam kendaraan bermotor [sehubungan dengan otomobil]; peralatan display; peralatan display
dengan fungsi mirror dan Internet of Things (IoT); peralatan display untuk kendaraan; peralatan distribusi dan pengendali daya
listrik; peralatan efek musik listrik dan elektronik; peralatan elektro-dinamis untuk remote control titik kereta api; peralatan
elektronik dan komputer, yaitu perangkat keras komputer; peralatan elektronik dengan aktivasi melalui perintah dan
pengenalan suara untuk mengendalikan pengoperasian peralatan elektronik konsumen dan sistem di perumahan; peralatan
elektronik mobile, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, dan alat pemutar audio dan alat pemutar serta alat
perekam audio dan video; peralatan elektronik untuk kendali jarak jauh sinyal; peralatan elektronik untuk memantau kegiatan
latihan olahraga papan (peralatan pengukuran); peralatan elektronik untuk menampilkan data yang diperoleh selama
berolahraga; peralatan elektronik untuk mendeteksi data selama berolahraga; peralatan elektronik untuk mendeteksi ranjau;
peralatan elektronik untuk menguji kemandulan obat-obatan dan solusi injeksi; peralatan elektronik untuk menguji sterilitas
peralatan medis; peralatan elektronik untuk penerimaan nirkabel, penyimpanan dan pengiriman data dan pesan; peralatan
elektronik untuk suara, pengeras suara; peralatan elektronik yaitu headphone dan speaker; peralatan elektronik yang dikontrol
komputer untuk pengukuran dan pengujian sel elektrofisiologis, bukan untuk tujuan medis; peralatan foto dan video interaktif,
yaitu, kios-kios (kiosks) untuk menangkap (capturing), mengunggah, mengedit, mencetak dan berbagi gambar dan video
digital; peralatan fotografi; peralatan fotovoltaik dan instalasi untuk menghasilkan listrik tenaga surya; peralatan fotovoltaik
untuk mengubah radiasi matahari menjadi energi listrik; peralatan heliografi; peralatan ilmiah; peralatan ilmiah untuk
digunakan pada aplikasi diagnostik; peralatan instruksional; peralatan interferensi anti-radio (elektronik); peralatan
interkomunikasi, walkie-talkie, radio; peralatan interpretasi simultan; peralatan jatuh untuk menahan jatuh dan jatuh; peralatan
karaoke; peralatan keamanan untuk memancarkan sinyal video; peralatan keamanan untuk lift; peralatan keamanan untuk
memancarkan sinyal audio; peralatan keamanan untuk memproses video dan/atau sinyal audio; peralatan keamanan untuk
menerima sinyal audio; peralatan keamanan untuk menerima sinyal video; peralatan keselamatan dan menyelamatkan jiwa;
peralatan keselamatan kendaraan, yaitu, monitor tekanan ban elektronik; peralatan keselamatan lalu lintas kereta api;
peralatan keselamatan, yaitu-- bantalan peredam getaran dan tali helm; peralatan komputer; peralatan komputer untuk
penyimpanan dan transmisi data; peralatan komunikasi data; peralatan komunikasi optik; peralatan komunikasi radio point-topoint; peralatan komunikasi radio saluran tunggal untuk stasiun tetap; peralatan komunikasi radio satu saluran; peralatan
komunikasi radio untuk penerbangan; peralatan komunikasi yang dapat dibawa-bawa; peralatan kontrol akses listrik; peralatan
kontrol lalu lintas udara; peralatan kontrol listrik dan elektronik untuk digunakan dengan peralatan atau instalasi untuk
pemanasan; peralatan kontrol listrik dan elektronik untuk digunakan dengan peralatan atau instalasi untuk pendingin udara;
peralatan kontrol listrik dan elektronik untuk digunakan dengan peralatan atau instalasi untuk ventilasi; peralatan kontrol radio;
peralatan kontrol untuk peralatan dan instalasi pendingin udara,
khususnya fungsi kenyamanan untuk peralatan dan instalasi pendingin udara; peralatan kromatografi gas untuk penggunaan
laboratorium; peralatan kromatografi untuk penggunaan laboratorium; peralatan laboratorium untuk memotong spesimen;
peralatan laser untuk keperluan non-medis; peralatan listrik untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar;
peralatan listrik untuk pergantian; peralatan medis berupa sistem perangkat lunak dalam satu unit yang digunakan untuk
menentukan lokasi pembedahan dalam tubuh pasien; peralatan medis, yaitu sistem visualisasi dan menargetkan pembedahan
untuk digunakan selama bedah ortopedi yang terdiri dari bantalan EKG, penanda posisi, aplikasi perangkat lunak yang dapat
diunduh, ponsel (mobile phone) dan tempat ponsel (mobile phone case), semuanya dijual sebagai satu unit dan digunakan
untuk mengumpulkan dan mentransmisikan data pasien selama bedah ortopedi; peralatan melihat dan merekam optik;
peralatan membaca kartu; peralatan modulasi kode pulsa untuk transmisi melalui satelit; peralatan monitoring listrik; peralatan
navigasi radio jarak jauh; peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer on-board]; peralatan nirkabel; peralatan nirkabel
broadband, yaitu stasiun pangkalan telekomunikasi untuk jaringan nirkabel dan aplikasi komunikasi; peralatan optik untuk
membimbing proyektil; peralatan otentikasi dan identifikasi biometrik; peralatan paging; peralatan pelabelan kode batang
elektronik genggam; peralatan pemadam api yang dikendalikan secara elektrik; peralatan pemancar dan penerima faksimili;
peralatan pemancar dan penerima untuk siaran radio; peralatan pembaca elektronik untuk disk magnetik; peralatan pembaca
elektronik untuk kartu magnetik; peralatan pembaca elektronik untuk pita magnetik; peralatan pembatal gema; peralatan
pembatal kebisingan; peralatan pembedahan, yaitu sistem navigasi pembedahan yang terdiri dari pelacak, sensor atau
penanda untuk menyediakan informasi tentang anatomi pasien; peralatan pemprosesan informasi; peralatan pemroresan data
elektronik; peralatan pemroses sinyal audio; peralatan pemutaran video; peralatan pencari korban longsoran salju; peralatan
penerima berkas gambar; peralatan penerima dan pemancar radio; peralatan penerima nirkabel; peralatan pengajaran audiovisual; peralatan pengajaran dan pengajaran; peralatan penganalisa protein bukan untuk keperluan medis; peralatan
pengawasan elektronik; peralatan pengenalan dan pemberi perintah suara elektronik untuk mengendalikan operasi perangkat
elektronik konsumen dan sistem perumahan; peralatan pengenalan karakter optik [OCR]; peralatan pengenalan suara dan
perekaman suara; peralatan pengendali otomatis; peralatan pengendali untuk motor dan generator elektrik; peralatan
penghilang listrik statis; peralatan penghitung dan penyortir koin; peralatan pengirim dan penerima siaran televisi; peralatan
pengirim dan penerima untuk transmisi jarak jauh; peralatan pengirim data audio dan video tanpa kabel; peralatan pengisi
daya untuk perangkat yang dapat diisi ulang; peralatan pengolah kata; peralatan pengolahan data; peralatan pengujian dan
kalibrasi komponen komputer; peralatan pengujian elektronik; peralatan pengujian listrik; peralatan pengujian on-destruktif
yang digunakan dalam aplikasi industri; peralatan pengukur jarak; peralatan pengukur tekanan; peralatan pengukur tenaga;
peralatan pengukuran; peralatan pengukuran dan pengendalian yang digunakan di lapangan minyak dan gas; peralatan
pengukuran elektronik; peralatan penyelam; peralatan penyerap untuk pengukuran dan penganalisa protein, bukan untuk
keperluan medis; peralatan penyiaran elektronik; peralatan penyimpan data; peralatan penyimpanan komputer, yaitu, jaringan
yang terpasang pada alat penyimpanan untuk menggunakan secara bersama-sama file dan cadangan awan; peralatan
penyimpanan listrik; peralatan peralihan telekomunikasi broadband berkapasitas tinggi; peralatan perekam suara; peralatan
perekaman jarak; peralatan periferal komputer; peralatan periferal untuk komputer dan peralatan pemrosesan data; peralatan
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peringatan anti pencurian dan api; peralatan peringatan dengan memonitoring gerakan bayi melalui kamera perekam atau
sensor; peralatan portabel untuk menerima transmisi satelit; peralatan proyeksi; peralatan radar; peralatan radio; peralatan
radio dan televisi; peralatan radio jarak pendek; peralatan radio kelautan; peralatan radio kontrol lalu lintas radio; peralatan
radio kontrol lalu lintas udara; peralatan radio untuk kendaraan; peralatan radiologi untuk keperluan industri; peralatan
radiologis untuk keperluan industri; peralatan reflektor radar; peralatan rekaman suara; peralatan reproduksi dan perekaman
suara; peralatan reproduksi suara; peralatan reproduksi video; peralatan sambungan telekomunikasi interaktif; peralatan
seismografi; peralatan siaran televisi; peralatan sinar-X industri; peralatan sinematografi; peralatan sistem lokasi global (GPS);
peralatan sistem penentuan posisi global (GPS); peralatan stereo; peralatan suplai daya bebas gangguan; peralatan switching
otomatis untuk telekomunikasi; peralatan tampilan video yang dipasang di kepala; peralatan teknologi informasi; peralatan
telekomunikasi; peralatan telekomunikasi dalam bentuk perhiasan; peralatan telekomunikasi digital; peralatan telekomunikasi
elektronik; peralatan telekomunikasi listrik; peralatan telekomunikasi portabel; peralatan telekomunikasi stasiun tanah;
peralatan telekomunikasi untuk digunakan dalam jaringan radio seluler; peralatan telekomunikasi untuk digunakan dengan
jaringan seluler; peralatan telekomunikasi untuk digunakan dengan sinyal digital dan analog; peralatan telekomunikasi untuk
digunakan di mobil; peralatan telekomunikasi untuk menyediakan akses pihak ketiga ke, dan memungkinkan transmisi video,
data dan suara melalui, jaringan komunikasi global, yaitu, komputer seluler dan akses dan terminal telepon seluler, stasiun
pemancar dasar dan bagian radio nirkabelnya, pemancar data, repeater data, router dan switch, sirkuit transmisi, lingkaran
arus terpadu, perangkat keras komputer, klien dan server cloud mobile (mobile cloud clients and servers), multiplexer,
prosesor sinyal digital, prosesor sinyal frekuensi radio, sirkuit switching seluler (mobile switching circuits), pengontrol listrik lalu
lintas udara, pengontrol/pengendali listrik mobilitas, pengontrol listrik akses, pengontrol/pengendali listrik port jarak jauh, port
radio, antena, komponen radio elektronik, perangkat lunak untuk aplikasi telekomunikasi, dan jaringan inti seluler (mobile core
networks) yang terdiri dari transceiver data, jaringan nirkabel dan gateway untuk pengumpulan, pengiriman/transmisi dan
pengelolaan data, suara dan video; peralatan telematik, yaitu, perangkat Internet nirkabel yang menyediakan layanan
telematik dan memiliki fungsi telepon seluler; peralatan telemetri jarak jauh; peralatan telemetri pengendali jarak jauh, telemetri
kendaraan; peralatan telepon; peralatan telepon nirkabel; peralatan telepon seluler; peralatan telepon seluler dengan sistem
faksimili bawaan; peralatan telepon tanpa kabel; peralatan televisi; peralatan terminal telepon; peralatan transmisi komunikasi;
peralatan transmisi radio; peralatan transmisi saluran listrik; peralatan transmisi sinyal; peralatan transmisi suara; peralatan
transmisi video; peralatan untuk input, output, transmisi dan penyimpanan data; peralatan untuk membentuk membran baterai
surya; peralatan untuk memeriksa pengiriman surat; peralatan untuk memeriksa stempel surat; peralatan untuk mencetak,
yaitu, printer untuk mencetak kartu identitas, kartu kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk, SIM, perijinan dan paspor.;
peralatan untuk mengatur aliran air; peralatan untuk mengatur atau mengontrol listrik; peralatan untuk menguji barang-barang;
peralatan untuk menguji kartu cip untuk menguji kualitasnya dan operasinya yang benar; peralatan untuk mengukur aliran air;
peralatan untuk mengukur dan mengontrol aliran air; peralatan untuk mengukur dan mengontrol suhu air; peralatan untuk
mengukur ketebalan kulit; peralatan untuk merekam data komputer; peralatan untuk merekam, mengirim atau mereproduksi
suara atau gambar; peralatan untuk merekam, mengirim dan mereproduksi suara dan gambar; peralatan untuk merekam,
mengirim, memproses, dan reproduksi suara, gambar, atau data; peralatan untuk merekam, transmisi, reproduksi suara atau
gambar; peralatan untuk pembuatan membran baterai surya; peralatan untuk pengolahan panas membran baterai surya;
peralatan untuk transmisi via satelit; peralatan video; peralatan video konferensi; peralatan yang dapat dikenakan untuk
mengontrol komputer, telepon seluler, perangkat elektronik mobile, perangkat elektronik yang dapat dikenakan, jam tangan
pintar, kacamata pintar, alat pemutar dan alat perekam audio dan video, televisi, alat pengeras suara, amplifier, sistem home
theater, dan sistem hiburan; peralatan, perlengkapan dan perangkat lunak komputer untuk mendeteksi dan mengidentifikasi
pemalsuan dokumen; peralihan telepon digital terkomputerisasi; perangkat Lunak Komputer untuk digunakan dalam
mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video; perangkat akses jaringan area lokal nirkabel saku;
perangkat alarm pribadi elektronik; perangkat anti-interferensi [listrik]; perangkat audio nirkabel yang berbentuk earbud
(perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga), earphone dan headphone nirkabel untuk digunakan
dengan jam tangan pintar dan pelacak aktivitas yang dapat dipakai; perangkat baterai listrik yang dapat diisi ulang, yaitu,
baterai yang dapat diisi ulang dan catu daya portabel; perangkat berbagi kabel-nirkabel; perangkat dan peralatan
pengendalian jarak jauh dan pengenalan dan pemberi perintah suara elektronik untuk mengeandalikan dan memantau
perangkat elektronik konsumen, penerangan, peralatan, alat pengatur panas, sistem pengatur udara dan pemanasan, alarm
dan keamanan rumah serta sistem pengawasan, dan pendeteksi asap dan karbon monoksida, kunci dan selot pintu dan
jendela, serta sistem otomasi rumah; perangkat dan peralatan telekomunikasi; perangkat dan peralatan, yaitu, telepon selular,
tablet dan alat-alat selular lainnya untuk merekam, mentransmisikan, memproses, menyimpan dan menukar data; perangkat
elektroforesis untuk penggunaan laboratorium; perangkat elektronik; perangkat elektronik dan perangkat lunak komputer untuk
identifikasi, melalui kata sandi, dari identitas seseorang;; perangkat elektronik digital genggam yang mampu menyediakan
akses ke internet dan untuk mengirimkan, menerima dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, serta data digital
lainnya; perangkat elektronik digital portabel untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali,
dan menerima file teks, data, dan digital; perangkat elektronik digital yang dapat dipakai dalam bentuk jam tangan
(wristwatch), gelang tangan (wrist band) dan gelang (bangle) untuk digunakan dengan ponsel pintar, komputer tablet dan
komputer portable; perangkat elektronik digital yang dapat dipakai yang mampu menyediakan akses ke internet; perangkat
elektronik digital yang dapat dipakai, terutama terdiri dari tali jam tangan pintar (smart wathbands) yang mengkomunikasikan
data ke telepon pintar (smartphones) yang terutama terdiri dari perangkat lunak dan layar display/tampilan (display screen)
untuk melihat, mengirim dan menerima teks, email, data, dan informasi ke telepon pintar (smartphones); perangkat elektronik
digital yang dapat dipakai/dikenakan terutama terdiri dari perangkat lunak untuk peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan
untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data, audio, gambar
dan digital serta layar display/tampilan; perangkat elektronik dijital yang dapat dipakai yang menggabungkan telepn pontar
(smartphones) dalam bentuk jam tangan; perangkat elektronik multifungsi untuk mentransmisikan, menyimpan, menampilkan,
dan mengunggah informasi mengenai potensi pembelian melalui suatu jaringan komunikasi global; perangkat elektronik
pribadi; perangkat elektronik untuk melacak dan memonitor aktivitas fisik; perangkat elektronik untuk mencari dan melacak
hewan peliharaan dengan menggunakan sistem penentuan posisi global; perangkat elektronik untuk mendeteksi inventori
yang rendah; perangkat elektronik yang dapat dipakai/dikenakan, yaitu, jam tangan, gelang (bracelets), dan wristbands
(gelang) yang terdiri dari perangkat lunak yang mengkomunikasikan data ke asisten digital pribadi (PDA), ponsel pintar, dan
komputer pribadi melalui situs web Internet dan jaringan komputer dan komunikasi elektronik lainnya; perangkat elektronik
yang dapat memberikan akses ke internet dan untuk mengirimkan, menerima serta menyimpan data digital; perangkat
elektronik, yaitu, perangkat elektronik digital portabel untuk mentransmisikan file audio; perangkat encoding dan decoding;
perangkat enkripsi; perangkat handsfree untuk telepon seluler; perangkat input untuk komputer; perangkat keras akses server
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jaringan; perangkat keras dan lunak komputer audio-visual; perangkat keras dan lunak komputer untuk cryptocurrency;
perangkat keras dan lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat keras dan lunak komputer untuk mata uang
digital; perangkat keras dan lunak komputer untuk mata uang virtual; perangkat keras dan lunak komputer untuk melacak dan
berbagi lagu, album, dan artis favorit; perangkat keras dan lunak komputer untuk mencari basis data yang menampilkan file
audio dan multimedia; perangkat keras dan lunak komputer untuk meninjau dan merekomendasikan lagu, album, artis, daftar
putar, dan daftar lagu; perangkat keras dan lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat keras dan perangkat lunak
komputasi berkinerja tinggi; perangkat keras dan perangkat lunak komputer; perangkat keras dan perangkat lunak komputer
audio-video; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk melakukan diagnosa optik; perangkat keras dan perangkat
lunak komputer untuk membangun/menampilkan animasi dan video; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
membangun/menampilkan gambar, video dan data; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk membuat dan
berbagi daftar putar dan daftar lagu; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mendeteksi objek, gerakan
(gesture) dan perintah pengguna; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi
jaringan area lokal; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area luas;
perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menghubungkan, membangun, mengelola, mengamankan, memantau,
mengendalikan, mengoperasikan, virtualisasi, mengoptimalkan, mengkonfigurasi, menyebarkan, memelihara, mengakses dan
mengatasi masalah protokol manajemen router, infrastruktur jaringan, dan jaringan area lokal, luas, dan global; perangkat
keras dan perangkat lunak komputer untuk mengoperasikan perangkat sensor; perangkat keras dan perangkat lunak
komputer untuk menyediakan akses jarak jauh yang aman ke komputer dan jaringan komunikasi; perangkat keras dan
perangkat lunak komputer untuk menyimpan data; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk penyimpanan data;
perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk perutean dan perpindahan, transmisi, pemrosesan, pemfilteran, analisis,
pengamanan, dan penyimpanan data, lalu lintas video atau suara, paket, atau bentuk komunikasi lainnya; perangkat keras
dan perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna Internet untuk mencari konten dan data audio di berbagai
platform; perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna Internet untuk mengembangkan
daftar putar individual yang menyediakan audio yang dipersonalisasi, menentukan konten audio favorit, membuat
rekomendasi, dan berbagi konten audio; perangkat keras dan perangkat lunak untuk streaming konten, gambar, dan data;
perangkat keras dan perangkat lunak yang dijual sebagai satu unit untuk pengujian sistem komputer yang tertanam.;
perangkat keras dan periferal komputer untuk mengakses, menangkap, mengirim dan menampilkan gambar, video, audio dan
data dari jarak jauh; perangkat keras display/tampilan video, yaitu, driver video untuk kacamata video; perangkat keras dompet
mata uang kripto; perangkat keras input dan output elektronik dan komputer untuk komputer media dan displai; perangkat
keras jaringan area lokal [LAN]; perangkat keras jaringan komputer; perangkat keras jaringan komputer dan telekomunikasi;
perangkat keras jaringan luas [WAN]; perangkat keras jaringan pribadi virtual [VPN]; perangkat keras komputer; perangkat
keras komputer augmented reality; perangkat keras komputer berkinerja tinggi dengan fitur khusus untuk meningkatkan
kemampuan bermain game; perangkat keras komputer dan aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pemrograman
jaringan area lokal, luas, dan global serta infrastruktur jaringan di perangkat seluler, televisi, dan perangkat video lainnya;
perangkat keras komputer dan firmware; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk membuat
rute dan mengalihkan, mentransmisikan, memproses, memfilter, menganalisis, mengamankan, mengunggah, memposting,
menampilkan, menandai, mengedit, mengatur, merekam, dan menyimpan data, video, audio, lalu lintas suara, paket, atau
bentuk lain komunikasi; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengelola wireless access
points dan local area network access points; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
menghubungkan, membangun, mengelola, mengamankan, memantau, mengendalikan, mengoperasikan, virtualisasi,
mengoptimalkan, mengkonfigurasi, menyebarkan, memelihara, mengakses, dan memecahkan masalah protokol manajemen
router, infrastruktur jaringan, dan jaringan area lokal, luas, dan global; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang
direkam untuk manajemen inventori; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang direkam untuk pemesanan otomatis
dan pengisian kembali barang-barang konsumen; perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak digunakan dalam
bedah ortopedi untuk mendokumentasikan informasi pasien atau peristiwa yang berkaitan dengan bedah ortopedi dan untuk
menyediakan solusi pelatihan untuk bedah ortopedi; perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak yang berisi alur
kerja pembedahan digital untuk digunakan dalam bedah ortopedi; perangkat keras komputer permainan realitas campuran
(mixed reality game); perangkat keras komputer permainan realitas tertambah (augmented reality game); perangkat keras
komputer permainan realitas virtual/maya (virtual reality game); perangkat keras komputer realitas virtual/maya (virtual reality);
perangkat keras komputer untuk bermain, mengorganisasi, mengunduh, mengirimkan, memanipulasi dan meninjau berkas
audio dan berkas media; perangkat keras komputer untuk digunakan dengan peralatan untuk memotong film poliuretan;
perangkat keras komputer untuk digunakan dengan peralatan untuk memotong pelindung layar poliuretan; perangkat keras
komputer untuk kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, pembelajaran algoritma, dan analisa data; perangkat keras
komputer untuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, dan penambangan aset
digital (digitized asset); perangkat keras komputer untuk mengontrol sistem otomatisasi rumah, yaitu,
penerangan/pencahayaan, peralatan, unit pemanas dan unit pendingin udara, alarm dan perlengkapan keamanan lainnya,
perlengkapan untuk memonitor rumah; perangkat keras komputer untuk mengunggah, menyimpan, memperoleh kembali,
mengunduh, transmisi dan mengirim data elektronik; perangkat keras komputer untuk perdagangan elektronik mata uang
virtual; perangkat keras komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; perangkat keras komputer untuk server akses
jaringan; perangkat keras komputer untuk telekomunikasi; perangkat keras komputer yang dapat dikenakan dan periferal
komputer yang dapat dipakai; perangkat keras komputer yang dapat dipakai; perangkat keras komputer yang dapat dipakai
yang mampu menyediakan akses ke internet dan untuk mengirimkan, menerima dan menyimpan panggilan telepon, surat
elektronik, serta data digital lainnya; perangkat keras komputer yang digunakan untuk reproduksi musik komputer; perangkat
keras komputer yang terdiri dari casis, penutup, sumber daya listrik, kabel; perangkat keras komputer, komputer, dan periferal
komputer, semua untuk mengakses dan transmisi data dan konten audio dan video di antara konsumen perangkat dan displai
elektronik; perangkat keras komputer, yaitu perangkat jalur akses jaringan area lokal; perangkat keras komputer, yaitu,
Wireless Access Point (WAP); perangkat keras komputer, yaitu, drive disk keras dan drive dalam keadaan solid; perangkat
keras komputer, yaitu, unit masukan, unit keluaran, pengontrol memori, pengontrol periferal komputer dan pengontrol grafis;
perangkat keras komputer untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar DVD, alat pemutar media
portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; perangkat keras memori komputer; perangkat keras penyimpanan
komputer [NAS] yang terhubung dengan jaringan; perangkat keras server akses jaringan; perangkat keras telekomunikasi;
perangkat keras token keamanan; perangkat keras universal serial bus [USB]; perangkat keras untuk digunakan dengan robot;
perangkat keras untuk pemrosesan data; perangkat kompensator apung untuk penyelam; perangkat komputasi (computing)
yang dapat dipakai terutama terdiri dari perangkat lunak dan layar display/tampilan untuk koneksi ke komputer,

Halaman 348 dari 1262

komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk mengaktifkan pengalaman dunia realitas virtual/maya dan
augmented reality; perangkat komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik;
perangkat komunikasi; perangkat komunikasi elektronik digital yang dapat dipakai; perangkat komunikasi internal; perangkat
komunikasi jaringan; perangkat komunikasi nirkabel untuk mengirimkan suara, data, gambar, audio, video dan konten
multimedia; perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data atau gambar; perangkat komunikasi nirkabel untuk
transmisi suara, data atau gambar melalui internet; perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data, atau gambar,
yang digunakan sehubungan dengan penempatan lokasi hewan peliharaan; perangkat komunikasi nirkabel yang mencakup
satu atau lebih transmisi, satu atau lebih penerima, dan satu atau lebih prosesor, untuk menyediakan layanan komunikasi
nirkabel ke satu atau lebih perangkat, yaitu, menghubungkan dengan beberapa perangkat melalui jaringan nirkabel lokal dan
untuk menghubungkan perangkat dengan internet melalui jaringan area luas nirkabel; perangkat komunikasi nirkabel, yaitu
perangkat keras dan perangkat lunak nirkabel untuk transmisi data, audio, dan video perangkat keras komputer yang berisi
fungsi keamanan jaringan, termasuk firewall, enkripsi data, atau interoperabilitas dengan protokol keamanan jaringan;
perangkat komunikasi satelit; perangkat komunikasi yang dapat dipakai; perangkat komuniksi nirkabel inframerah; perangkat
kontrol arus listrik; perangkat kontrol listrik untuk manajemen energi; perangkat kontrol listrik untuk manajemen pemanasan;
perangkat kopling akustik; perangkat lunak; perangkat lunak akuntansi; perangkat lunak analisis wajah; perangkat lunak
analisis wicara; perangkat lunak antarmuka komputer; perangkat lunak antarmuka pengguna grafis; perangkat lunak antispyware untuk perangkat seluler dan sistem-sistem telekomunikasi; perangkat lunak anti-virus komputer; perangkat lunak antivirus komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak anti-virus komputer yang direkam; perangkat lunak aplikasi; perangkat
lunak aplikasi (termasuk yang dapat diunduh); perangkat lunak aplikasi blockchain; perangkat lunak aplikasi komputer;
perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat bergerak (mobile) untuk interworking dengan aksesoris perangkat
bergerak (mobile), yaitu earphone, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala (headphones), baterai isi ulang; perangkat
lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu,
perangkat lunak untuk pertukaran digital untuk item barang virtual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk platform berbasis
blockchain, yaitu, perangkat lunak untuk pertukaran digital untuk item virtual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel
pintar dan perangkat seluler di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olahraga yang menampilkan layanan pelatihan pribadi,
pelatihan, latihan (workouts) dan penilaian kebugaran (fitness); perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan
perangkat seluler untuk mendukung program kebugaran (wellness) perusahaan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk
ponsel, tablet, atau perangkat seluler lainnya, yaitu, perangkat lunak untuk mengendalikan perangkat yang meningkatkan atau
memperkuat suara sekitar atau menutupi kebisingan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk streaming konten media audiovisual melalui internet; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk
telepon seluler, yaitu, alat pengembangan perangkat lunak untuk membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; perangkat lunak
aplikasi komputer yang berkaitan dengan pemesanan hotel; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk
digunakan pada telepon seluler, yaitu, perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses ke permainan elektronik melalui
situs web jaringan sosial online; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk telepon seluler yang
memungkinkan pelanggan untuk mencari melalui basis data online di bidang pakaian, sepatu, aksesoris, jam tangan, mainan,
dan kartu untuk perdagangan, dan untuk membeli barang-barang konsumen dan melihat informasi produk; perangkat lunak
aplikasi mobile untuk memperoleh, mengatur dan pemesanan jasa transportasi; perangkat lunak aplikasi mobile untuk
mengkoordinasikan dan memperoleh jasa pengiriman; perangkat lunak aplikasi mobile untuk mengkoordinasikan layanan
transportasi, yaitu, perangkat lunak untuk penjadwalan otomatis dan pengiriman kendaraan bermotor; perangkat lunak aplikasi
pemrograman antarmuka (API) untuk membangun/menampilkan gambar, memanipulasi dan memproses gambar; perangkat
lunak aplikasi permainan gawai yang dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak aplikasi seluler untuk
digunakan pada perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk menyediakan akses ke sumber daya manusia, informasi
penggajian, karyawan, dan data perusahaan, memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data terkait tempat kerja, yaitu,
informasi sumber daya manusia dan penggajian, data waktu karyawan, data tenaga kerja, data produk, data produksi, data
operasional, data logistik, data keuangan dan data perusahaan, dan manajemen personalia, pelaksanaan tugas dan
manajemen/pengelolaan alur kerja; perangkat lunak aplikasi seluler untuk membuat program pelatihan kebugaran (fitness)
yang dipersonalisasi; perangkat lunak aplikasi telepon genggam melalui satelit; perangkat lunak aplikasi untuk digunakan
dengan robot; perangkat lunak aplikasi untuk layanan cloud computing; perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler,
yaitu, perangkat lunak untuk menyelidiki aplikasi yang mencurigakan dengan menggunakan mesin analisa berbasis cloud;
perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak aplikasi untuk telepon pintar; perangkat lunak aplikasi untuk
telepon seluler; perangkat lunak aplikasi untuk telepon seluler, dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi yang berkaitan dengan
pemesanan hotel untuk smartphone; perangkat lunak application programming interface (API) untuk
memungkinkan/mengizinkan pengambilan (retrieval), mengunggah, mengakses dan mengelola data; perangkat lunak artifisial
intelijen dan mesin pembelajaran yang dapat diunduh untuk digunakan dalam manajemen jaringan komputer, pemantauan,
dan pemecahan masalah; perangkat lunak asisten pribadi, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak augmented reality; perangkat lunak augmented reality bagi
pengguna untuk mengalami visualisasi, manipulasi dan imersi (immersion) augmented reality; perangkat lunak augmented
reality untuk bermain game komputer; perangkat lunak augmented reality untuk digunakan dalam mengaktifkan komputer,
konsol permainan video, konsol permainan video genggam, komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk
memberikan pengalaman augmented reality; perangkat lunak augmented reality untuk digunakan dalam perangkat seluler;
perangkat lunak augmented reality untuk digunakan dalam perangkat seluler untuk mengintegrasikan data elektronik dengan
lingkungan dunia nyata; perangkat lunak augmented reality untuk hiburan interaktif; perangkat lunak augmented reality untuk
membuat peta; perangkat lunak augmented reality untuk menavigasi lingkungan augmented reality; perangkat lunak
augmented reality untuk mengoperasikan headset augmented reality; perangkat lunak augmented reality untuk pelacakan
objek, kontrol gerakan dan visualisasi konten; perangkat lunak augmented reality untuk pelatihan pilot; perangkat lunak
augmented reality untuk pendidikan; perangkat lunak augmented reality untuk pengajaran medis; perangkat lunak augmented
reality untuk sinematografi; perangkat lunak bagi pengguna untuk membeli dan menjual produk dengan menggunakan mata
uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token
kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak bagi pengusaha untuk melakukan survei terhadap karyawan dan
menganalisis umpan balik dan tanggapan; perangkat lunak berbagi file; perangkat lunak bioinformatika; perangkat lunak
blockchain; perangkat lunak buku besar (ledger) yang didistribusikan untuk digunakan dalam memproses transaksi keuangan;
perangkat lunak cloud komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak computer untuk perangkat seluler, yaitu, perangkat
lunak untuk menyediakan crowd-sourcing dan statistik yang teragregasi tentang keterpercayaan dan keamanan aplikasi
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perangkat lunak lain berdasarkan masukan dari pengguna; perangkat lunak dalam bentuk aplikasi seluler; perangkat lunak
dalam bentuk aplikasi seluler untuk membuat, berbagi, menyebarluaskan dan memposting iklan; perangkat lunak dan aplikasi
seluler yang dapat diunduh untuk data penyakit menular dan manajemen informasi; perangkat lunak dan aplikasi seluler yang
dapat diunduh untuk menerima, menyimpan, menampilkan, melacak, berbagi, melaporkan, memelihara, mengelola,
memantau, dan menganalisis data dan informasi penyakit menular; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler;
perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler yang dapat di unduh; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat
seluler, dapat diunduh; perangkat lunak dan firmware untuk mengaktifkan perangkat elektronik untuk berbagi data dan
berkomunikasi satu sama lain; perangkat lunak dan firmware untuk mengendalikan, mengkonfigurasikan dan mengelola
pengontrol; perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk digunakan oleh karyawan untuk menyediakan sumber daya
manusia dan informasi penggajian, dan memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data tempat kerja; perangkat lunak
dan perangkat keras komputer yang dapat diunduh untuk manajemen jaringan; perangkat lunak dan perangkat keras
komunikasi untuk menyediakan akses ke Internet; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan dalam pertukaran
mata uang secara elektronik untuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset
digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak dan perangkat keras
untuk digunakan sebagai dompet aset digital; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet mata
uang digital; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet mata uang virtual; perangkat lunak dan
perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet token digital; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan
sebagai dompet token kripto (crypto token wallet); perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet
token utilitas; perangkat lunak dan perangkat keras untuk mengelola informasi identitas, hak akses ke sumber daya dan
aplikasi informasi dan kegunaan autentikasi; perangkat lunak dan perangkat tetap komputer untuk menyediakan kontrol,
memonitor dan manipulasi data atas produk dan sistem rekayasa; perangkat lunak dan perangkat tetap komputer yang
digunakan untuk memelihara dan mengoperasikan suatu sistem komputer; perangkat lunak dan perangkat tetap komputer
yang direkam dan dapat diunduh untuk perangkat tetap program sistem pengoperasian; perangkat lunak dan program
komputer; perangkat lunak dekoder; perangkat lunak di bidang blockchain; perangkat lunak diagnostik yang didesain untuk
perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor; perangkat lunak display/tampilan video; perangkat lunak e-commerce
(perdagangan secara elektronik) komputer untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis secara
elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan pengguna
melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak electronic design automation (EDA)
untuk disain produk komunikasi, untuk RF dan sirkuit gelombang mikro, kecepatan tinggi, integritas sinyal, pemodelan
peralatan dan disain pengolahan sinyal dan untuk simulasi dan disain termal elektro, elektromagnetik, sirkuit dan sistem;
perangkat lunak firewall komputer; perangkat lunak game komputer; perangkat lunak game komputer dan perangkat lunak
grafis 3D komputer yang direkam dan dapat diunduh; perangkat lunak game komputer yang dapat diunduh dan direkam;
perangkat lunak game komputer yang direkam untuk perjudian; perangkat lunak game untuk digunakan pada platform apa pun
yang terkomputerisasi, termasuk konsol game, terminal game, perangkat elektronik genggam, perangkat hiburan elektronik,
mesin game arcade, perangkat telekomunikasi, ponsel, dan perangkat komunikasi elektronik; perangkat lunak grafik komputer;
perangkat lunak grafis; perangkat lunak hiburan interaktif untuk digunakan dengan komputer; perangkat lunak hiburan
interaktif yang dapat diunduh untuk bermain game komputer; perangkat lunak hiburan interaktif yang dapat diunduh untuk
bermain video game; perangkat lunak input computer; perangkat lunak input untuk telepon seluler; perangkat lunak interaktif;
perangkat lunak jejaring sosial; perangkat lunak keamanan; perangkat lunak keamanan dan privasi komputer; perangkat lunak
keamanan e-mail; perangkat lunak keamanan komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak kecerdasan buatan; perangkat
lunak kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang dapat diunduh untuk memungkinkan interaksi pengguna dengan
kendaraan; perangkat lunak kecerdasan buatan untuk konsultasi kesehatan; perangkat lunak kecerdasan buatan untuk
perawatan kesehatan; perangkat lunak kelistrikan; perangkat lunak komposisi musik; perangkat lunak kompresi data;
perangkat lunak komputasi awan; perangkat lunak komputasi awan (cloud) untuk digunakan berhubungan dengan solusi
ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan pengemasan; perangkat lunak komputasi awan yang dapat
diunduh; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer (software) untuk media pembelajaran; perangkat lunak
komputer atau firmware untuk permainan yang kebetulan pada platform komputer mana pun, termasuk konsol game khusus,
mesin slot berbasis video, mesin slot berbasis reel, dan terminal lotere video; perangkat lunak komputer berisi algoritma yang
digunakan dengan peralatan suara dan peredam suara; perangkat lunak komputer berkenaan dengan pengumpulan dan
penyaluran data, pertukaran uang, transaksi saham, transaksi bursa, serta transaksi keuangan; perangkat lunak komputer
chatbot untuk mensimulasikan percakapan; perangkat lunak komputer chatbot yang dapat diunduh untuk memberikan
informasi manajemen bisnis; perangkat lunak komputer chatbot yang dapat diunduh untuk mensimulasikan percakapan;
perangkat lunak komputer dalam bentuk aplikasi untuk perangkat seluler dan komputer; perangkat lunak komputer dalam
bentuk pemrograman aplikasi antarmuka (API) yang memfasilitasi layanan online untuk jejaring sosial, membangun aplikasi
jejaring sosial dan untuk memungkinkan pengambilan data, mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola; perangkat
lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial, mengirim pesan, teks, foto, grafik, file audio dan
video ke pengguna lain; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk verifikasi dan autentikasi identitas
pengguna; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengunggah,
mengunduh, menangkap, mengedit, menyimpan, mendistribusikan dan berbagi konten fotografi dan video dan data digital
lainnya melalui jaringan komputer global dan lokal dan melalui perangkat seluler; perangkat lunak komputer dan aplikasi
perangkat lunak yang digunakan dalam kaitannya dengan layanan keuangan, transaksi keuangan, perdagangan elektronik,
pembayaran elektronik, penukaran mata uang asing, layanan perdagangan dan broker dan layanan konsultasi investasi;
perangkat lunak komputer dan aplikasi seluler untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting,
menampilkan, menandai, membuat blog, streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, mengedit,
mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui komputer dan jaringan komunikasi;
perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi untuk memungkinkan koneksi ke database dan Internet; perangkat
lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke basis data, jaringan
komputer, jaringan komputer global dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem,
untuk memungkinkan koneksi ke database dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk
modem, untuk memungkinkan koneksi ke database, jaringan komputer dan Internet; perangkat lunak komputer dan program
yang digunakan untuk reproduksi musik komputer; perangkat lunak komputer dapat diunduh dari jaringan informasi komputer
global; perangkat lunak komputer di bidang kesehatan dan kebugaran (wellness) untuk pengiriman pesan di antara pengguna;
perangkat lunak komputer e-commerce yang dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis
elektronik melalui jaringan komputer dan komunikasi global; perangkat lunak komputer interaktif; perangkat lunak komputer
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pendidikan; perangkat lunak komputer sistem biometrik untuk mengidentifikasi dan membuktikan keaslian orang; perangkat
lunak komputer untuk Global Positioning Systems [GPS]; perangkat lunak komputer untuk administrasi jaringan area lokal;
perangkat lunak komputer untuk akses ke komputasi berbasis cloud dan sumber daya komputer berbasis cloud; perangkat
lunak komputer untuk aplikasi dan dompet seluler blockchain; perangkat lunak komputer untuk berinteraksi dengan platform
blockchain; perangkat lunak komputer untuk berkomunikasi dengan pengguna komputer genggam; perangkat lunak komputer
untuk desain dengan bantuan komputer / pabrikan dengan bantuan komputer [CAD / CAM]; perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam bidang telekomunikasi untuk menyediakan transmisi dokumen dan faksimili secara elektronik; perangkat
lunak komputer untuk digunakan dalam layanan operasional dan pemesanan toko ritel untuk berbagai barang konsumen, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam membuat dan mendesain situs web; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam
memproses semikonduktor wafer; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memproses, mengirimkan, menerima,
mengatur, memanipulasi, memainkan, melihat, mereproduksi dan menyiarkan konten audio, video dan multimedia termasuk
teks, data, gambar, audio, video dan dokumen audiovisual; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengelola
partisipasi pengguna dalam tantangan kesehatan dalam sifat/yang bersifat kompetisi/persaingan yang berfokus pada
kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengendalikan sistem pencahayaan;
perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengotomatisasi dan mengelola proses bisnis; perangkat lunak komputer
untuk digunakan dalam menyediakan akses banyak pengguna ke jaringan informasi komputer global; perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam mesin pemrograman faksimili; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam modem
nirkabel, router yang dapat dibawa, dan gerbang jaringan nirkabel untuk menghubungkan terminal melalui jaringan komputer,
radio atau jaringan telepon tidak bergerak; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam transaksi tanpa kontak langsung
dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai
aplikasi pemrograman antarmuka (API), tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional
termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan
sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API);
perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”);
perangkat lunak komputer untuk digunakan untuk menghubungkan dan mengendalikan perangkat elektronik internet, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak
komputer untuk digunakan yang berhubungan dengan penyimpanan elektronik, transmisi, presentasi, verifikasi, otentikasi, dan
penukaran kupon, potongan harga, diskon, insentif, dan penawaran khusus; perangkat lunak komputer untuk enkripsi;
perangkat lunak komputer untuk enkripsi dan membuka kunci data; perangkat lunak komputer untuk faksimili, surat elektronik,
pesan suara atau pesan Internet; perangkat lunak komputer untuk identifikasi atau pengenalan otomatis dari orang, sidik jari
atau telapak tangan, karakterikstik bola mata, nadi atau suara, tampilan wajah atau badan atau karakterikstik biometrik
lainnya; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data; perangkat lunak komputer untuk kartu telepon
virtual; perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis; perangkat lunak komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel;
perangkat lunak komputer untuk kontrol level suara; perangkat lunak komputer untuk manajemen aset cryptocurrency;
perangkat lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat lunak komputer untuk manajemen jaringan komputer;
perangkat lunak komputer untuk manajemen proyek; perangkat lunak komputer untuk melacak dan mengevaluasi pelanggan
dan kelakuan pribadi sehubungan dengan keputusan untuk membeli; perangkat lunak komputer untuk melacak,
mengumpulkan dan menganalisis data kesehatan untuk digunakan dalam melakukan penilaian risiko kesehatan,
merekomendasikan tindakan kesehatan preventif, pengendalian (management) kondisi, dan melacak modifikasi perilaku;
perangkat lunak komputer untuk memantau sistem komputer; perangkat lunak komputer untuk membaca tag; perangkat lunak
komputer untuk membantu pengembangan aplikasi berbasis blockchain; perangkat lunak komputer untuk membuat basis data
yang dapat dicari; perangkat lunak komputer untuk membuat dan mengedit musik dan suara; perangkat lunak komputer untuk
membuat indeks informasi, indeks situs web dan indeks sumber informasi lainnya; perangkat lunak komputer untuk membuat
musik; perangkat lunak komputer untuk membuat permainan komputer dan permainan video; perangkat lunak komputer untuk
membuat pola digital; perangkat lunak komputer untuk memelihara dan mengoperasikan sistem komputer; perangkat lunak
komputer untuk memperoleh, mengatur dan pemesanan jasa transportasi; perangkat lunak komputer untuk memproses file
musik digital; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar digital; perangkat lunak komputer untuk memproses
gambar, grafik dan teks; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar, grafik, audio, video, dan teks; perangkat lunak
komputer untuk memproses informasi; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan memperoleh kembali data; perangkat
lunak komputer untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai,
blogging, streaming, menghubungkan, berbagi; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengiriman foto ke telepon
seluler; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan penyediaan media elektronik melalui jaringan komunikasi; perangkat
lunak komputer untuk menambah kemampuan audio-visual aplikasi multimedia, yaitu, untuk penggabungan teks, audio, grafis,
gambar diam dan gambar bergerak; perangkat lunak komputer untuk mencatat/merekam dan mengatur waktu dan aktivitas
tenaga kerja; perangkat lunak komputer untuk mendeteksi orang; perangkat lunak komputer untuk mengakses broadband,
nirkabel dan jaringan telekomunikasi lainnya; perangkat lunak komputer untuk mengakses dan mentransmisikan data dan
konten di antara perangkat dan layar elektronik konsumen; perangkat lunak komputer untuk mengakses direktori informasi
yang dapat diunduh dari jaringan komputer global; perangkat lunak komputer untuk mengakses, memantau, melacak,
mencari, menyimpan, dan berbagi informasi, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk mengakses, menelurusi, dan mencari basis data online, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesori spesifik fotografi dan
sinematografi khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi professional; perangkat lunak komputer untuk
mengakses, menelusuri, dan mencari basis data, audio, video, dan konten multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak,
pasar aplikasi perangkat lunak secara online, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan jejaring/jaringan sosial di antara pengguna di
bidang kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan pencarian data; perangkat lunak
komputer untuk mengambil (retrieval), mengunduh, menyimpan, mentransmisikan, dan menampilkan konten digital, perangkat
lunak komputer, game komputer, karya audio, karya visual, karya audiovisual, publikasi elektronik, buku, film, dan musik;
perangkat lunak komputer untuk mengambil, menganalisis, dan membuat laporan tentang kesehatan dan kebugaran
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(wellness) pengguna dari data yang dihasilkan oleh perangkat elektronik digital yang dapat dipakai; perangkat lunak komputer
untuk menganalisis data aktivitas dan waktu karyawan; perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan
foto digital; perangkat lunak komputer untuk mengatur, menkonfigurasi, megoperasikan dan mengendalikan komputer,
periferal komputer, perangkat mobil, telpon mobil, arloji pintar, kacamata pintar, perangkat yang dapat dipakai, earphone,
headphone, televisi, set top box dan audio serta pemutar video dan rekorder, sistem home theater dan sistem entertainment
(hiburan); perangkat lunak komputer untuk mengecek dan mengidentifikasi data digital yang dilindungi oleh akuisisi,
pengolahan, verifikasi, penyimpanan, penghasil pusat data dan pengirim data; perangkat lunak komputer untuk
mengembangkan dan mengoperasikan jaringan dan aplikasi komputer cloud (cloud computer); perangkat lunak komputer
untuk mengembangkan, membangun, dan mengoperasikan aplikasi blockchain konsumen; perangkat lunak komputer untuk
mengendalikan dan mengelola aplikasi server akses; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan operasi perangkat audio
dan video; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan terminal swalayan; perangkat lunak komputer untuk menghasilkan
model keuangan; perangkat lunak komputer untuk menghubungkan, mengoperasikan, mengintegrasikan, mengendalikan, dan
mengelola jejaring perangkat elektronik konsumen melalui jaringan nirkabel, tidak satupun barang tersebut untuk kamera
fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya
dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk menginterpretasikan sidik jari
atau telapak tangan, karakteristik bola mata, nadi atau suara, tampilan wajah atau badan atau data biometrik lainnya untuk
keperluan identifikasi seseorang; perangkat lunak komputer untuk mengkoordinasikan dan memperoleh jasa pengiriman;
perangkat lunak komputer untuk mengkoordinasikan jasa transportasi, yaitu, perangkat lunak untuk penjadwalan otomatis dan
pengiriman kendaraan bermotor; perangkat lunak komputer untuk mengkoordinasikan jasa-jasa transportasi, seperti perangkat
lunak untuk penjadwalan otomatis dan pengiriman kendaraan bermotor; perangkat lunak komputer untuk mengolah sinyal
yang digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasikan orang atau karakter biometrik orang dalam bidang akses
keamanan dan pengontrol; perangkat lunak komputer untuk mengoleksi, mengedit, mengatur, memodifikasi, transmisi,
menyimpan dan menggunakan secara bersama-sama atas data dan informasi; perangkat lunak komputer untuk
mengoordinasikan layanan transportasi; perangkat lunak komputer untuk mengoperasikan, menginstal, menguji,
mendiagnosis dan mengelola peralatan telekomunikasi; perangkat lunak komputer untuk mengotomatisasi pergudangan data;
perangkat lunak komputer untuk mengubah gambar dokumen menjadi format elektronik; perangkat lunak komputer untuk
mengumpulkan, mengukur, menganalisis, menyimpan, memanipulasi dan mengelola data yang diperoleh dari instrumen ilmu
pengetahuan bukan medis dan dari alat dan instrumen uji, sinyal dan pengukuran elektronik; perangkat lunak komputer untuk
meningkatkan kemampuan audiovisual dan aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk meningkatkan kemampuan
audiovisual dari aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk menjaga dan mengoperasikan sistem komputer.;
perangkat lunak komputer untuk menjelajahi/menelusuri (browsing) dan mengakses konten digital, perangkat lunak komputer,
game komputer, karya audio, karya visual, karya audiovisual, publikasi elektronik, buku, film, dan musik; perangkat lunak
komputer untuk menyediakan fungsionalitas keamanan dalam jaringan, seperti menyediakan filter firewall, kontrol akses,
(VPN) jaringan pribadi virtual, interoperabilitas dengan protokol keamanan router dan perlindungan terhadap intrusi jaringan
dan virus; perangkat lunak komputer untuk menyinkronkan data antara komputer genggam atau portabel dan komputer host;
perangkat lunak komputer untuk merancang, mengkonfigurasi, mengkalibrasi dan menguji instrumen ilmu pengetahuan bukan
medis serta alat dan instrumen uji, sinyal dan pengukuran elektronik; perangkat lunak komputer untuk pembersihan dan
optimasi/pengoptimalan (optimization) sistem; perangkat lunak komputer untuk pembuatan firewall; perangkat lunak komputer
untuk pemrosesan data; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan gambar; perangkat lunak komputer untuk
penambangan data blockchain; perangkat lunak komputer untuk pengambilan data dan dokumen, transmisi, penyimpanan dan
pengindeksan; perangkat lunak komputer untuk pengelolaan kebisingan latar belakang; perangkat lunak komputer untuk
pengembangan perangkat lunak untuk mengelola, menghubungkan, dan mengoperasikan perangkat elektronik internet, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak
komputer untuk pengembangan, penyebaran, dan manajemen sistem komputer dan aplikasi.; perangkat lunak komputer untuk
penggunaan pada manajemen hubungan pelanggan/customer relationship management (CRM).; perangkat lunak komputer
untuk pengiriman konten nirkabel; perangkat lunak komputer untuk pengolah kata; perangkat lunak komputer untuk
penjelajahan internet; perangkat lunak komputer untuk penyediaan jaringan keamanan; perangkat lunak komputer untuk
peralatan dan game arcade; perangkat lunak komputer untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; perangkat
lunak komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; perangkat lunak komputer untuk perdagangan mata uang
elektronik; perangkat lunak komputer untuk permainan video dan audio; perangkat lunak komputer untuk ponsel; perangkat
lunak komputer untuk ponsel untuk tujuan bermain video game; perangkat lunak komputer untuk simulasi dua atau tiga
dimensi untuk digunakan dalam desain dan pengembangan produk industri; perangkat lunak komputer untuk teknologi
blockchain; perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain dan cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk terlibat
dalam obrolan teks, audio dan video dengan pengguna lain; perangkat lunak komputer untuk transfer lintas blok; perangkat
lunak komputer untuk transmisi pesan suara dan video; perangkat lunak komputer untuk transmisi suara, data, grafik, suara
dan video melalui jaringan broadband atau nirkabel; perangkat lunak komputer untuk video yang menggunakan telepon
(telephony); perangkat lunak komputer yang berhubungan dengan pendidikan, pelatihan pendidikan, penelitian pendidikan dan
tes psikologis; perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan musik dan hiburan; perangkat lunak komputer yang berkaitan
dengan pengelolaan risiko, keamanan bisnis, manajemen informasi dan intelijen bisnis; perangkat lunak komputer yang dalam
sifat aplikasi mobile untuk verifikasi dan pembuktian identitas pengguna; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan direkam untuk mengontrol dan mengelola aplikasi server akses; perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh dan perangkat-perangkat seluler di bidang buku-buku anak, yaitu perangkat lunak untuk
tujuan-tujuan pendidikan dan permainan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan platform perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk digunakan di dan dengan perangkat dan kendaraan seluler (mobile devices and vehicles)
untuk memungkinkan operasi dan kontrol perangkat seluler (mobile devices) dan fungsi kendaraan berbasis pada perintah
pengguna; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan platform perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
menghubungkan kendaraan dengan satu atau lebih perangkat komputasi (computing); perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh menyediakan layanan pelacakan untuk pengambilan produk yang disandikan yang telah hilang atau dicuri; perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk bisnis/perusahaan, pemberi kerja, dan pelamar kerja; perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh untuk deteksi tatapan (gaze) dan langkah/gerak-isyarat (gesture) di atau terkait dengan kendaraan;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam operasi dan kontrol kendaraan yang mengemudi
sendiri (autonomous-driving vehicles); perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam perdagangan
elektronik dan perdagangan via selular; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan
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sebagai antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan komputer;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai dompet mata uang kripto; perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh untuk enkripsi nirkabel; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk manajemen bisnis;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memahami preferensi pengguna; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk membaca dan menerjemahkan tulisan tangan (handwriting) dan mengubah teks menjadi ucapan; perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk memberikan informasi di bidang mata uang kripto, token blockchain dan aset digital
lainnya, keuangan, perdagangan sekuritas, investasi, perantara pedagang efek, perbankan, dan manajemen kas; perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk membuat grup, melacak lokasi, mengirim dan menerima pesan, grafik, informasi,
dan peringatan melalui alat bergerak/telepon genggam, dan menyediakan informasi kepada para pengguna; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, membuat, melihat,
menampilkan, berbagi, atau sebaliknya menyediakan media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio,
teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
menemukan konten dan penerbit konten, dan untuk berlangganan konten; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan komputer; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk mengelola dan melacak produk yang dilacak blockchain; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
mengelola dan memvalidasi transaksi pertukaran aset elektronik menggunakan kontrak pintar berbasis blockchain; perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola transaksi pertukaran aset elektronik menggunakan teknologi blockchain;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola perangkat lunak
kendaraan berjaringan untuk navigasi kendaraan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menyediakan
fungsionalitas keamanan dalam jaringan, seperti menyediakan filter firewall, akses kontrol, jaringan pribadi virtual (VPN),
interoperabilitas dengan protokol keamanan router, dan perlindungan terhadap intrusi jaringan dan virus; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk operasi kendaraan, kontrol dan interaksi pengguna dengan kendaraan; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk otentikasi dan identifikasi individu; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
pemantauan dan analisis jarak jauh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pengembangan karir; perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk pengenalan suara dan pemahaman bahasa alami; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk peningkatan sinyal bicara; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk penjadwalan janji temu
online; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk perbankan dan pengelolaan ka; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh yang berisi rekaman suara dan atau video atau nada dering telepon; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh, yaitu perangkat lunak sistem operasi yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu
program sistem operasi yang dapat diunduh untuk layanan manajemen router; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh,
yaitu, platform aplikasi jaringan terbuka yang dapat diunduh untuk pengembangan, penerapan, pengujian, konfigurasi,
pemantauan, dan hosting aplikasi jaringan; perangkat lunak komputer yang dapat menelusuri dan mengelola mata uang
digital; perangkat lunak komputer yang digunakan oleh orang lain untuk memberikan layanan transportasi; perangkat lunak
komputer yang digunakan untuk berhubungan dengan pembayaran mobile; perangkat lunak komputer yang digunakan untuk
mengendalikan informasi yang dikendalikan suara yang berdiri sendiri dan perangkat asisten pribadi, tidak satupun barang
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer yang
digunakan untuk mengendalikan perangkat genggam nirkabel, perangkat permainan, dan mainan, tidak satupun barang
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer yang
digunakan untuk menyediakan layanan mesin pencari; perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan biaya;
perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya; perangkat lunak komputer yang
direkam; perangkat lunak komputer yang disediakan di internet; perangkat lunak komputer yang diunduh dari Internet;
perangkat lunak komputer yang mampu mengakses akun saldo dan transaksi finansial menggunakan media telepon pintar
dan jaringan teknologi telekomunikasi; perangkat lunak komputer yang membantu komputer dalam menyebarkan aplikasi
paralel dan melakukan komputasi paralel; perangkat lunak komputer yang memberikan informasi kesehatan, kebugaran
(wellness), perawatan kesehatan, dan medis; perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna untuk membangun
dan mengakses informasi jejaring sosial termasuk profil, daftar anggota, daftar pengikut, lokasi yang dikunjungi, preferensi dan
data pribadi; perangkat lunak komputer yang memungkinkan untuk mengunggah, mengunduh, mengakses, memindahkan,
menampilkan, penandaan (tagging), membuat blog (blogging), menyiarkan (streaming), menghubungkan, membagi atau
menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi.; perangkat lunak komputer yang
menyediakan/yang memberikan akses ke layanan perawatan kesehatan dan pelatihan kesehatan; perangkat lunak komputer,
direkam; perangkat lunak komputer, direkam, dan dapat diunduh; perangkat lunak komputer, firmware dan perangkat keras;
perangkat lunak komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan perangkat lunak aplikasi seluler untuk
digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video; perangkat lunak komputer, yaitu
perangkat lunak yang direkam di media data, digunakan untuk komputer on-board untuk digunakan dalam mengendalikan
fungsi kendaraan dan untuk digunakan dalam melacak dan mengelola perawatan kendaraan; perangkat lunak komputer, yaitu
perangkat lunak yang direkam pada cip IC, digunakan untuk komputer on-board untuk digunakan dalam mengendalikan fungsi
kendaraan dan untuk digunakan dalam melacak dan mengelola perawatan kendaraan; perangkat lunak komputer, yaitu,
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengekstraksi, memanipulasi, menyesuaikan, mengedit, mereproduksi,
mentransmisikan, mengunggah, merekam, membuat, mencari, mencatat, mengkategorikan, dan berbagi musik, lirik, data,
suara, video, gambar, suara dan klip video dan rekaman; perangkat lunak komunikasi; perangkat lunak komunikasi dan
perangkat keras komputer komunikasi untuk menyediakan akses ke Internet.; perangkat lunak komunikasi dan telekomunikasi
dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk konferensi audio dan video, berbagi data, dan
kolaborasi waktu nyata; perangkat lunak komunikasi komputer untuk memungkinkan pelanggan mengakses informasi
rekening bank dan bertransaksi bisnis bank; perangkat lunak komunikasi komputer yang mengizinkan pelanggan untuk
mengakses informasi rekening bank dan bertransaksi bisnis bank.; perangkat lunak komunikasi nirkabel untuk transmisi suara,
audio, video, dan data, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; perangkat lunak komunikasi untuk bertukar suara, data, video dan grafik secara elektronik yang dapat diakses
melalui komputer, alat bergerak (mobile), alat nirkabel, dan jaringan telekomunikasi; perangkat lunak komunikasi untuk
memfasilitasi pemindahan data elektronik dengan memberikan akses terhadap basis data yang menyediakan informasi
mengenai bisnis; perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan jaringan komputer global; perangkat lunak komunikasi
untuk menghubungkan pengguna jaringan komputer; perangkat lunak konferensi video dan audio; perangkat lunak kontrol
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orangtua (parental control software); perangkat lunak kontrol pencahayaan untuk digunakan dalam fasilitas komersial dan
industri; perangkat lunak kontrol proses industri; perangkat lunak konversi ucapan ke teks, tidak satupun barang tersebut
untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional
khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak lintas platform; perangkat lunak
manajemen dokumen; perangkat lunak manajemen sumber daya manusia untuk digunakan dalam melacak dan menghasilkan
laporan di bidang penggajian, informasi anggaran, kinerja, waktu dan kehadiran karyawan, penjadwalan karyawan, biaya
tenaga kerja dan pendapatan penjualan; perangkat lunak media; perangkat lunak mesin pencari komputer; perangkat lunak
mesin pencari komputer di bidang musik dan hiburan; perangkat lunak mesin pencari, tidak satupun barang tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus
untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak metronom; perangkat lunak
multimedia; perangkat lunak multimedia dan interaktif untuk bermain permainan video; perangkat lunak multimedia direkam
dalam CD-ROM; perangkat lunak multimedia interaktif untuk bermain game; perangkat lunak multimedia yang direkam dalam
CD-ROM yang menampilkan konten hiburan; perangkat lunak musik komputer untuk perangkat komunikasi; perangkat lunak
navigasi untuk mengkalkulasi dan menampilkan rute; perangkat lunak open-source [OSS]; perangkat lunak operasi jaringan
luas [WAN]; perangkat lunak operasi tertanam; perangkat lunak operasi universal serial bus [USB]; perangkat lunak operasi
virtual private network [VPN]; perangkat lunak otentikasi yang dapat diunduh untuk mengontrol akses dan komunikasi dengan
komputer dan jaringan komputer; perangkat lunak otomasi industri; perangkat lunak papan tulis komputer; perangkat lunak
pelacakan gps; perangkat lunak pelacakan iklan dan pengoptimalisasi; perangkat lunak pelatihan dan aplikasi seluler yang
dapat diunduh di bidang pengujian penyakit menular; perangkat lunak pembatal gema; perangkat lunak pembatal kebisingan;
perangkat lunak pembuktian keaslian; perangkat lunak pemindaian; perangkat lunak pencarian video dan anotasi; perangkat
lunak pencitraan yang dihasilkan komputer [CGI]; perangkat lunak pendidikan; perangkat lunak pendidikan dan aplikasi seluler
yang dapat diunduh di bidang pengujian penyakit menular; perangkat lunak pendidikan untuk anak-anak; perangkat lunak
pendidikan yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya yang menampilkan pengajaran dalam pendidikan pasca-sekolah
menengah, pengajaran dalam pendidikan universitas, analisis data siswa, dan untuk menghubungkan siswa dengan layanan
dukungan dan layanan karir; perangkat lunak penerbitan desktop; perangkat lunak pengambilan / pengiriman informasi produk
untuk keperluan periklanan melalui jaringan komputer; perangkat lunak pengeditan video; perangkat lunak pengembangan
aplikasi; perangkat lunak pengembangan situs web; perangkat lunak pengenalan gambar; perangkat lunak pengenalan
gerakan; perangkat lunak pengenalan suara; perangkat lunak pengenalan wajah; perangkat lunak pengiriman pesan instan;
perangkat lunak pengolah data untuk representasi grafik; perangkat lunak pengoperasian jaringan area lokal [LAN]; perangkat
lunak pengoperasian komputer; perangkat lunak penyaringan kredit; perangkat lunak penyusun; perangkat lunak perawatan
kesehatan; perangkat lunak perlindungan privasi; perangkat lunak permainan augmented reality; perangkat lunak permainan
elektronik; perangkat lunak permainan elektronik untuk perangkat elektronik genggam; perangkat lunak permainan elektronik
untuk perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan elektronik untuk ponsel; perangkat lunak permainan elektronik untuk
telepon seluler; perangkat lunak permainan gawai gerak; perangkat lunak permainan gawai yang dapat diunduh; perangkat
lunak permainan interaktif; perangkat lunak permainan komputer; perangkat lunak permainan komputer augmented reality;
perangkat lunak permainan komputer dan instruksi manual terkait yang dijual bersama sebagai satu unit dan perangkat lunak
permainan komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak permainan komputer dan manual dalam format elektronik dijual
sebagai satu unit; perangkat lunak permainan komputer dan perangkat lunak hiburan, yaitu file grafik dan musik digital untuk
digunakan pada atau dengan telepon seluler dan seluler, baik genggam maupun berdiri bebas, dan perangkat nirkabel
lainnya; perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh dari jaringan komputer global; perangkat lunak permainan
komputer dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer
menampilkan kartu untuk tukar-menukar digital; perangkat lunak permainan komputer untuk konsol permainan video (video
game) rumahan; perangkat lunak permainan komputer video dan manual/petunjuk dalam format elektronik dijual sebagai satu
unit; perangkat lunak permainan komputer virtual reality; perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh melalui
perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh untuk digunakan pada perangkat bergerak;
perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh untuk mesin judi; perangkat lunak permainan komputer, dapat
diunduh; perangkat lunak permainan komputer, direkam; perangkat lunak permainan realitas campuran (mixed reality game);
perangkat lunak permainan realitas virtual yang dapat diunduh untuk bermain permainan video; perangkat lunak permainan
video; perangkat lunak permainan video komputer; perangkat lunak permainan video untuk digunakan pada telepon genggam;
perangkat lunak permainan video yang dapat diunduh; perangkat lunak permainan video yang dapat diunduh melalui suatu
jaringan komputer global dan alat nirkabel; perangkat lunak permainan video yang direkam; perangkat lunak permainan virtual
reality; perangkat lunak permainan yang direkam dalam CD-ROM; perangkat lunak permainan yang direkam untuk telepon
seluler; perangkat lunak perpesanan instan yang dapat diunduh; perangkat lunak perpesanan internet; perangkat lunak
persiapan pajak; perangkat lunak pertukaran cryptocurrency; perangkat lunak platform blockchain; perangkat lunak platform
buku besar (ledger) yang didistribusikan; perangkat lunak prosesor data yang dapat diprogram; perangkat lunak realitas
campuran (mixed reality); perangkat lunak realitas maya yang dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; perangkat
lunak realitas tertambah (augmented reality) yang dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; perangkat lunak realitas
tertambah yang dapat diunduh untuk bermain permainan video; perangkat lunak realitas tertambah yang telah direkam untuk
bermain permainan video; perangkat lunak realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual bagi pengguna untuk mengalami
visualisasi, manipulasi dan imersi (immersion) realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk hiburan interaktif;
perangkat lunak realitas virtual untuk menavigasi lingkungan realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk
mengoperasikan headset realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk pelacakan objek, kontrol gerakan dan
visualisasi konten; perangkat lunak realitas virtual untuk pendidikan; perangkat lunak realitas virtual untuk sinematografi;
perangkat lunak realitas virtual yang telah direkam untuk bermain permainan video; perangkat lunak realitas virtual/maya
untuk digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol permainan video, konsol permainan video genggam, komputer tablet,
perangkat seluler, dan telepon seluler untuk memberikan pengalaman realitas virtual/maya; perangkat lunak robotika.;
perangkat lunak screen saver komputer; perangkat lunak screen saver komputer, direkam atau diunduh; perangkat lunak
server file; perangkat lunak simulasi; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang keamanan; perangkat
lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang pendidikan; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di
bidang penerbangan; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang sains; perangkat lunak simulasi
pelatihan augmented reality di bidang sinematografi; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang teknik;
perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang teknologi informasi; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual
reality di bidang keamanan; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang kontrol lalu lintas udara; perangkat
lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang penerbangan; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang sains;
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perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang sinematografi; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di
bidang teknik; perangkat lunak simulasi untuk digunakan dalam komputer digital; perangkat lunak simulasi untuk tujuan
hiburan; perangkat lunak simulasi untuk tujuan pelatihan; perangkat lunak sinkronisasi file; perangkat lunak sistem operasi
komputer; perangkat lunak sistem operasi komputer yang dapat diunduh yang menampung aplikasi perangkat lunak komputer
dan memfasilitasi interaksi dengan komputer dan periferal lain di seluruh jaringan perusahaan; perangkat lunak sistem operasi
yang dapat diunduh; perangkat lunak sistem operasi yang menyelenggarakan aplikasi perangkat lunak komputer dan
memfasilitasi interaksi dengan komputer dan periferal lain di seluruh jaringan perusahaan; perangkat lunak sistem
pengoperasian komputer yang direkam dan dapat diunduh; perangkat lunak smartphone; perangkat lunak surat elektronik;
perangkat lunak surat elektronik yang dapat diunduh; perangkat lunak teknologi blockchain; perangkat lunak telekomunikasi;
perangkat lunak tengah komputer, yaitu, perangkat lunak yang menengahi antara sistem operasi dari suatu alat bergerak dan
perangkat lunak aplikasi dari suatu alat bergerak; perangkat lunak termasuk aplikasi telepon genggam terkait rantai pasokan
industri konstruksi.; perangkat lunak untuk Internet of Things; perangkat lunak untuk TV pintar (aplikasi); perangkat lunak
untuk akses Internet; perangkat lunak untuk analisa dan optimasi sistem komputer; perangkat lunak untuk analisis data bisnis;
perangkat lunak untuk anjungan tunai mandiri (ATM); perangkat lunak untuk aplikasi komputer; perangkat lunak untuk desain
robotika; perangkat lunak untuk diagnostik dan pemecahan masalah; perangkat lunak untuk digunakan dalam membuat,
mengelola, mengukur, dan menyebarkan iklan orang lain; perangkat lunak untuk digunakan dalam memfasilitasi panggilan
voice over internet protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks, pesan instan dan layanan jejaring sosial
online; perangkat lunak untuk digunakan dalam memfasilitasi penggunaan blockchain atau buku besar elektronik terdistribusi
untuk mengeksekusi dan mencatat transaksi keuangan, yaitu, perdagangan keuangan yang dibuat dengan menggunakan
mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital,
token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi yang aman;
perangkat lunak untuk digunakan dalam memungkinkan transfer dana secara elektronik ke dan dari orang lain; perangkat
lunak untuk digunakan dalam menciptakan/membuat dan merancang perangkat lunak realitas virtual dan augmented reality;
perangkat lunak untuk digunakan dalam mendesain dan mengembangkan algoritma pembelajaran mesin, jaringan saraf
dalam, analisa data; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengakses, membaca, melacak, dan menggunakan teknologi
blockchain; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol permainan video (video game), konsol
permainan video (video game) genggam, komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk memberikan
pengalaman realitas virtual dan augmented reality; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengautentikasi akses pengguna
ke komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola dengan aman
konversi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets),
token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas ke dalam/menjadi mata uang keras; perangkat lunak untuk
digunakan dalam mengelola konversi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset
digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas ke dalam/menjadi mata uang keras;
perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola portofolio mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset
digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat
lunak untuk digunakan dalam pembayaran, pembelian, dan investasi menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata
uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token
utilitas; perangkat lunak untuk digunakan dalam pengelolaan dan implementasi mata uang digital, mata uang virtual, mata
uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan transaksi
token utilitas (utility token transactions); perangkat lunak untuk digunakan dalam perdagangan keuangan; perangkat lunak
untuk digunakan dalam pertukaran keuangan; perangkat lunak untuk digunakan dalam platform keuangan elektronik;
perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang digital; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang kripto;
perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang virtual; perangkat lunak untuk digunakan dengan robot; perangkat lunak
untuk digunakan dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi; perangkat lunak untuk digunakan oleh pasien, keluarga
mereka, dan profesional perawatan kesehatan yang memungkinkan pengguna untuk menyediakan/memberikan dan
menerima informasi perawatan pasien, pelatihan pasien, dan perawatan kesehatan; perangkat lunak untuk digunakan pada
evaluasi dan analisa pembelajaran mesin utilitas data; perangkat lunak untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman
antarmuka (API); perangkat lunak untuk digunakan sebagai application programming interface (API) untuk pengembangan,
pengujian, dan pengintegrasian aplikasi perangkat lunak; perangkat lunak untuk digunakan sebagai application programming
interface (API) untuk pengembangan, pengujian, dan pengintegrasian aplikasi perangkat lunak blockchain; perangkat lunak
untuk digunakan sebagai perangkat lunak application program interface (API) untuk digunakan dalam identifikasi alat
perangkat keras komputer; perangkat lunak untuk enkripsi; perangkat lunak untuk enkripsi data; perangkat lunak untuk game
elektronik; perangkat lunak untuk iklan berbasis geo-lokasi (geo-location) dan promosi produk dan jasa; perangkat lunak untuk
jasa/layanan pemetaan; perangkat lunak untuk jejaring sosial dan berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak
untuk kartu identifikasi frekuensi radio (RFID); perangkat lunak untuk keterlibatan konsumen dan pemodelan perubahan
perilaku untuk memungkinkan pengguna untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran (wellness) mereka; perangkat lunak
untuk kode berbahaya dan penyaringan konten; perangkat lunak untuk kompresi data; perangkat lunak untuk komunitas virtual
bagi pengguna untuk mengatur grup dan acara, berpartisipasi dalam diskusi, dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis, dan
komunitas.; perangkat lunak untuk konten nirkabel, pengiriman data dan informasi; perangkat lunak untuk konversi mata uang;
perangkat lunak untuk layanan penggalangan dana amal online dan layanan donasi/sumbangan keuangan; perangkat lunak
untuk manajemen file dan perangkat lunak berbagi file; perangkat lunak untuk manajemen informasi pribadi, dan perangkat
lunak sinkronisasi data; perangkat lunak untuk manajemen keamanan kriptografi dari transmisi elektronik melalui jaringan
komputer; perangkat lunak untuk melacak gerakan (motion in), memvisualisasikan, memanipulasi, melihat, dan menampilkan
pengalaman augmented reality dan realitas virtual; perangkat lunak untuk melihat dan berinteraksi dengan umpan gambar
(feed of images), konten audio-visual dan video, dan teks serta data terkait; perangkat lunak untuk memaksimalkan
penyimpanan data; perangkat lunak untuk memastikan keamanan surat elektronik; perangkat lunak untuk memberikan
informasi konsumen; perangkat lunak untuk membuat akun dan memelihara dan mengelola informasi tentang transaksi
keuangan pada buku besar (ledgers) yang didistribusikan dan jaringan pembayaran peer to peer; perangkat lunak untuk
membuat aset digital (digitized asset) terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam transaksi
berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat dan mengelola kontrak pintar (smart contracts); perangkat lunak untuk
membuat dan mengelola platform blockchain untuk digunakan dalam mengelola mata uang digital, mata uang virtual, mata
uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan akun token
utilitas (utility token accounts); perangkat lunak untuk membuat database informasi dan data yang dapat dicari; perangkat
lunak untuk membuat mata uang digital terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam transaksi
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berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat mata uang kripto terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source)
untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat mata uang virtual terdesentralisasi dan
sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat
pemesanan dan reservasi; perangkat lunak untuk membuat token digital terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source)
untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat token yang akan digunakan untuk
membayar produk dan layanan, dan yang dapat diperdagangkan atau ditukar dengan nilai tunai; perangkat lunak untuk
membuat, memfasilitasi, dan mengelola akses jarak jauh ke dan komunikasi dengan jaringan area lokal dan jaringan global;
perangkat lunak untuk membuat, menjual dan mengelola token atau appcoin (appcoins) berbasis blockchain; perangkat lunak
untuk memelihara buku besar (ledgers) untuk transaksi keuangan; perangkat lunak untuk memfasilitasi dan mengatur untuk
pembiayaan dan penyaluran penggalangan dana dan donasi/sumbangan;; perangkat lunak untuk memfasilitasi interaksi dan
komunikasi antara manusia dan platform AI (kecerdasan buatan); perangkat lunak untuk memfasilitasi penggunaan blockchain
(sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) atau buku besar yang didistribusikan untuk mencatat dan melacak
transaksi.; perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi kartu kredit yang aman; perangkat lunak untuk memfasilitasi transfer
uang, transfer dana elektronik, transfer komoditas, pengiriman pembayaran tagihan, dan mentransfer dana antar pihak;
perangkat lunak untuk memodifikasi dan memungkinkan/mengaktifkan transmisi gambar, audio, konten dan data audio visual
dan video; perangkat lunak untuk memodifikasi foto-foto, gambar dan audio, video, dan konten audio-visual dengan filter
fotografi dan efek realitas tertambah (augmented reality (AR)), yaitu, grafik, animasi, teks, gambar, geotag, tag metadata,
hyperlink; perangkat lunak untuk memperbaharui (update) speaker nirkabel, amplifier, headphone dan earphone; perangkat
lunak untuk memproses gambar, grafik dan teks; perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik dan untuk
mentransfer dana ke dan dari orang lain; perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik ke dan dari pihak lain;
perangkat lunak untuk memungkinkan mengakses, menampilkan, menyunting, menghubungkan, berbagi (sharing) dan secara
lain menyediakan media dan informasi elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi; perangkat lunak untuk
memungkinkan pembangunan aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi),
berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain, dan pertukaran komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) dalam jaringan sosial; perangkat lunak untuk memungkinkan pengembangan, penilaian, pengujian, dan
pemeliharaan aplikasi perangkat lunak bergerak (mobile) untuk perangkat/alat komunikasi elektronik portabel, yaitu, telepon
bergerak (mobile), telepon pintar (smartphones), komputer genggam dan tablet komputer; perangkat lunak untuk
memungkinkan pengguna menghitung parameter terkait dengan transaksi keuangan; perangkat lunak untuk memutar video,
komputer dan permainan online; perangkat lunak untuk menampilkan dan berbagi lokasi pengguna dan mengetahui (finding),
menemukan (locating), dan berinteraksi dengan pengguna dan tempat lain; perangkat lunak untuk menangkap, mengelola,
dan menyimpan rekening koran bank, rekening tabungan, rekening investasi, pinjaman, dan informasi kartu kredit dan kartu
debit; perangkat lunak untuk menavigasi lingkungan realitas virtual; perangkat lunak untuk mencari dan mengambil informasi
di seluruh jaringan komputer; perangkat lunak untuk mencari dan mengidentifikasi peluang kerja; perangkat lunak untuk
menciptakan/membuat dan mengelola profil media sosial dan akun pengguna; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat,
mengelola dan mengakses kelompok dalam komunitas virtual; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, mengelola, dan
berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, menyunting/mengedit (editing),
mengunggah, mengunduh, mengakses, melihat, menulis/menerbitkan tulisan ke media (posting), menampilkan, memberi tag
(tagging), menulis blog (blogging), streaming, menghubungkan (linking), memberi anotasi, menunjukkan tentang sentimen
(indicating sentiment about), mengomentari, menyematkan/melekatkan (embedding), mentransmisikan, dan berbagi (sharing)
atau menyediakan media atau informasi elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi komputer; perangkat lunak untuk
mendeteksi dan menghilangkan virus, worms, trojans, adware, malware dan data yang tidak diizinkan (unauthorized data) dan
program-program untuk perangkat seluler; perangkat lunak untuk menelusuri pengguna telepon genggam, komputer,
tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer portabel, untuk dokumen, berkas, dan informasi atas perintah yang
disimpan lainnya; perangkat lunak untuk mengakses dan melihat teks, gambar dan data elektronik yang berkaitan dengan
konferensi di bidang pengembangan perangkat lunak; perangkat lunak untuk mengakses dan menelusuri database online dan
situs web; perangkat lunak untuk mengakses informasi keuangan dan data pasar dan tren; perangkat lunak untuk mengakses
jasa-jasa perbankan dan keuangan melalui jaringan komputer global; perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi
pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan, mengunduh, streaming, memposting, menampilkan, membuat blog ,
menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, data, transaksi, atau informasi melalui jaringan komunikasi.;
perangkat lunak untuk menganalisa ancaman ancaman terhadap kerahasiaan pribady (privacy threats) dan mendeteksi
malware dan kelemahan sistem lainnya untuk perangkat seluler dan sistem-sistem telekomunikasi; perangkat lunak untuk
mengarahkan order dan menjalankan jual beli sekuritas yang akan digunakan oleh broker, dealer dan pelanggannya;
perangkat lunak untuk mengatur acara; perangkat lunak untuk mengatur acara, mencari acara, kalender/menjadwal
(calendaring) dan mengelola acara; perangkat lunak untuk mengatur gambar, video, dan konten audio-visual yang
menggunakan tag metadata; perangkat lunak untuk mengelola dan memvalidasi mata uang digital, mata uang virtual, mata
uang kripto, aset digital (digital asset), aset blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token)
dan transaksi token utilitas (utility token transactions); perangkat lunak untuk mengelola konten jaringan sosial, berinteraksi
dengan komunitas virtual, dan transmisi gambar, audio, konten video dan audio visual, foto, video, data, teks, pesan,
komentar, iklan, komunikasi dan informasi iklan media; perangkat lunak untuk mengelola mata uang digital, mata uang virtual,
mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan
pembayaran token utilitas, transfer uang, dan transfer komoditas; perangkat lunak untuk mengelola mata uang kripto (crypto
currency) dan akun mata uang digital (digital currency accounts); perangkat lunak untuk mengelola transaksi pembayaran dan
pertukaran; perangkat lunak untuk mengembangkan, menyebarkan, dan mengelola aplikasi perangkat lunak, dan
mengintegrasikan aplikasi perangkat lunak untuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan akun token utilitas; perangkat lunak
untuk mengenkripsi dan mengaktifkan transmisi informasi digital yang aman melalui Internet; perangkat lunak untuk
menghubungkan komputer ke database lokal dan jaringan komputer global; perangkat lunak untuk mengidentifikasi dan
mengizinkan pengguna menghubungi perwakilan pemerintah; perangkat lunak untuk mengimplementasikan dan mencatat
transaksi keuangan; perangkat lunak untuk mengintegrasikan data elektronik dengan lingkungan dunia nyata untuk keperluan
hiburan, pendidikan, permainan (gaming), komunikasi, dan jaringan/jejaring sosial; perangkat lunak untuk mengirim
(streaming) dan memainkan audio, video, dan konten multimedia, dan untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan,
alat pemutar DVD, alat pemutar media portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; perangkat lunak untuk
mengirim dan menerima pesan elektronik, grafik, gambar, konten audio dan audio visual melalui jaringan internet dan
komunikasi; perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pesan elektronik, peringatan, pemberitahuan dan pengingat;
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perangkat lunak untuk mengirim, menerima (receiving), menyetujui (accepting), membeli, menjual, menyimpan,
mentransmisikan, memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk
mengontrol sistem otomatisasi rumah, yaitu, penerangan/pencahayaan, peralatan, sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin
udara (HVAC), termostat, monitor dan sensor kualitas udara, alarm dan perlengkapan keamanan lainnya, kunci, bel pintu,
kamera, dan perlengkapan untuk memonitor rumah; perangkat lunak untuk mengoperasikan dan menjalankan alat
penyimpanan data; perangkat lunak untuk mengoperasikan kunci; perangkat lunak untuk mengoptimalkan dan
memaksimalkan kinerja bermain game (gaming) untuk telepon pintar dan perangkat elektronik yang digenggam; perangkat
lunak untuk mengoptimalkan gambar grafik komputer; perangkat lunak untuk mengubah bahasa alami menjadi perintah yang
dapat dieksekusi/dikeluarkan mesin; perangkat lunak untuk mengunggah, mengunduh, men-streaming, mengarsipkan,
mentransmisikan, dan berbagi gambar, konten audio-visual dan video dan teks serta data terkait; perangkat lunak untuk
meningkatkan keahlian pengguna permainan online banyak pemain (multiplayer) untuk telepon pintar; perangkat lunak untuk
menyediakan jasa pelayanan pengurus (concierge) pribadi untuk pihak lain yang diinisiasikan oleh perintah pengontrol-suara
melalui suatu telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer portabel, yaitu, menambah
dan mengakses janji bertemu dengan kalendar, alarm, penghitung/pengatur waktu (timers), pengingat (reminders) dan
membuat reservasi restoran, perjalanan, dan hotel; perangkat lunak untuk menyediakan pembuktian keaslian (autentikasi)
pihak ke transaksi keuangan; perangkat lunak untuk menyediakan sebuah platform keuangan elektronik yang memfasilitasi
transaksi pembayaran dan transaksi keuangan melalui sebuah jaringan komputer; perangkat lunak untuk menyediakan suatu
asisten digital pengaktif-suara pribadi; perangkat lunak untuk menyediakan, menghubungkan ke, atau streaming berita atau
informasi peristiwa/acara terkini; perangkat lunak untuk menyediakan/memberikan keterlibatan pasien, yaitu, kepatuhan
pengobatan resep dan pengendalian (management) kesehatan pasien, melalui teknologi pengiriman pesan keluar.; perangkat
lunak untuk menyelesaikan transaksi keuangan; perangkat lunak untuk merekam, mentransmisikan dan mereproduksi suara
dan/atau gambar; perangkat lunak untuk merekam, menyimpan, mentransmisikan, menerima, menampilkan dan menganalisis
data dari perangkat keras komputer yang dapat dipakai; perangkat lunak untuk merencanakan kegiatan dengan pengguna lain
dan membuat rekomendasi; perangkat lunak untuk operasi dan aplikasi untuk perangkat komunikasi nirkabel yang mencakup
satu atau lebih transmisi, satu atau lebih penerima, dan satu atau lebih prosesor, untuk menyediakan layanan komunikasi
nirkabel ke satu atau lebih perangkat, yaitu, menghubungkan dengan beberapa perangkat melalui jaringan nirkabel lokal dan
untuk menghubungkan perangkat dengan internet melalui jaringan area luas nirkabel; perangkat lunak untuk otomatisasi
proses robot; perangkat lunak untuk pembayaran mata uang digital dan transaksi pertukaran; perangkat lunak untuk
pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa; perangkat lunak untuk pemetaan sosial dan tujuan; perangkat lunak untuk
pemrograman robotika; perangkat lunak untuk pencarian dan peringatan berbasis lokasi; perangkat lunak untuk pengelolaan
keamanan kriptografi transmisi elektronik melintasi jaringan komputer; perangkat lunak untuk pengenalan karakter optik;
perangkat lunak untuk penggajian, sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia; perangkat lunak untuk
pengguna terdaftar di bidang aplikasi terdesentralisasi (DApps); perangkat lunak untuk pengiklan untuk berkomunikasi dan
berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak untuk pengumpulan dan distribusi data; perangkat lunak untuk
pengumpulan, pengelolaan, penyuntingan, pengorganisasian, modifikasi, pengiriman, berbagi (sharing), dan penyimpanan
data dan informasi; perangkat lunak untuk penjadwalan dan pengiriman otomatis kendaraan bermotor; perangkat lunak untuk
peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali,
dan menerima file teks, data, audio, gambar dan digital; perangkat lunak untuk pertukaran mata uang kripto; perangkat lunak
untuk platform berbasis blockchain, yaitu perangkat lunak untuk aplikasi terdistribusi; perangkat lunak untuk sistem informasi
klinik; perangkat lunak untuk sistem informasi laboratorium; perangkat lunak untuk sistem navigasi GPS; perangkat lunak
untuk sistem navigasi satelit; perangkat lunak untuk smartphone; perangkat lunak untuk streaming konten hiburan multimedia;
perangkat lunak untuk streaming konten media audio-visual melalui jaringan komputer global dan ke perangkat elektronik
seluler dan digital; perangkat lunak untuk telepon komputer; perangkat lunak untuk telepon seluler; perangkat lunak untuk
transaksi pembayaran; perangkat lunak untuk transfer dana elektronik; perangkat lunak untuk transfer mata uang digital, mata
uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas antar pihak; perangkat lunak untuk verifikasi identifikasi jaringan, autentikasi dan layanan
manajemen untuk tujuan keamanan; perangkat lunak utilitas; perangkat lunak utilitas komputer, dapat diunduh; perangkat
lunak virtual reality untuk bermain game komputer; perangkat lunak virtual reality untuk pelatihan pilot; perangkat lunak yang
berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk komunikasi data medis antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih
kesehatan dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk memfasilitasi komunikasi
antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan, dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan
aplikasi desktop untuk memfasilitasi perawatan medis kolaboratif antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan
dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk merekam data medis; perangkat lunak
yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk pelacakan dan pemeliharaan rencana kesehatan dan perawatan;
perangkat lunak yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan skema insentif penjualan dan promosi, skema
keanggotaan, skema bonus, skema hadiah, skema diskon dan layanan promosi; perangkat lunak yang berkaitan dengan
pengorganisasian, pengoperasian dan pengawasan penjualan dan skema insentif promosi dan jasa promosi; perangkat lunak
yang berkaitan, peralatan pelindung untuk latihan senam seluncur indah; perangkat lunak yang dapat diunduh; perangkat
lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler untuk jejaring sosial; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam
bentuk aplikasi seluler yang digunakan untuk mengakses basis data yang dapat dicari di bidang transportasi, perjalanan, dan
perencanaan perjalanan; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk dompet digital untuk menyimpan dan mentransfer
mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya; perangkat lunak yang dapat
diunduh dalam bentuk, atau untuk berinteraksi dengan, kontrak pintar untuk memfasilitasi perdagangan mata uang, mata uang
digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya pada platform perdagangan; perangkat lunak yang dapat
diunduh dalam bentuk, atau untuk mengakses, layanan keuangan berbasis blockchain; perangkat lunak yang dapat diunduh
dalam sifat aplikasi mobile untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna biometrik; perangkat lunak yang dapat diunduh
dan aplikasi seluler untuk digunakan di bidang pengujian penyakit menular; perangkat lunak yang dapat diunduh dari internet
untuk tujuan melacak dan memonitor aktivitas fisik; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam
mengembangkan, melaksanakan, dan menjalankan perangkat lunak lain pada alat bergerak, komputer, jaringan komputer,
dan jaringan komunikasi global; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam perdagangan elektronik,
menyimpan, mengirim, menerima, menerima dan mentransmisikan mata uang digital dan fisik, dan mengelola pembayaran
mata uang digital dan fisik serta transaksi pertukaran; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam transmisi
dan menerima data melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
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digunakan sebagai token keamanan; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk layanan pengiriman pesan instan dan surat
elektronik; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk manajemen dana elektronik dan menyediakan alat penganggaran,
nasihat investasi dan wawasan keuangan mengenai manajemen keuangan; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
memfasilitasi transaksi komersial menggunakan alat elektronik melalui jaringan nirkabel, jaringan komputer global dan alat
telekomunikasi bergerak; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memodifikasi penampilan, memungkinkan transmisi,
menggunakan secara bersama-sama, meningkatkan, mengindeks, menyimpan, dan membuat gambar, konten audio-visual
dan konten video; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memproses pembayaran elektronik; perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan autentikasi pembayaran bergerak dan transaksi tanpa kontak
dengan pengecer, pedagang, dan penjual menggunakan suatu alat bergerak; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
memungkinkan memproses transfer dana elektronik dan pembayaran yang dilakukan melalui ACH, kartu kredit, kartu debit,
kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak
dan online; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memungkinkan transfer uang secara elektronik antara para pengguna;
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menambahkan efek visual dan audio serta filter ke musik, data, gambar, suara,
video, gambar, klip suara dan video serta rekaman; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menampilkan dan berbagi
lokasi pengguna dan menemukan, menempatkan, dan berinteraksi dengan pengguna dan tempat lain; perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk mengaktifkan konektivitas internet; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengambil, mengurus,
dan menyimpan informasi kartu kredit dan kartu debit; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengatur komunikasi dan
pertukaran data di antara dan antara alat bergerak dan komputer desktop; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
mengizinkan pengguna untuk melakukan transaksi perbankan elektronik, peminjaman, investasi dan penukaran keuangan
melalui jaringan komputer global; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengorganisir, menyimpan, menyediakan akses
ke, mendapatkan kembali, memindai, menggunakan bersama-sama, dan menyediakan informasi mengenai barang, jasa,
diskon, tiket, boarding pass, kupon, dan program loyalitas konsumen; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
mengorganisir, menyimpan, menyediakan akses ke, mendapatkan kembali, memindai, menggunakan bersama-sama, dan
menyediakan informasi mengenai barang, jasa, diskon, tiket, boarding pass, tiket masuk, transit pass, kupon, potongan harga,
diskon, program insentif, penawaran khusus, penghargaan, dan program loyalitas konsumen; perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk mengunggah, memanipulasi, menyimpan dan berbagi foto, grafik, video, dan multimedia lainnya melalui
Internet; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menyediakan cadangan terdesentralisasi dari banyak sumber; perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk perhitungan dan evaluasi tegangan termal, batasan tegangan, pemantauan tegangan dan
kontrol operasional komponen turbin uap; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk publikasi dan penggunaan secara
bersama-sama media digital dan informasi melalui komputer global dan jaringan komunikasi; perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk transmisi, streaming, menelusuri, mengorganisir, menampilkan dan mengakses konten digital, karya
audiovisual, publikasi elektronik, buku, film, dan pertunjukkan televisi; perangkat lunak yang dapat diunduh yang bersifat
aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna untuk mencari, menemukan, meneliti, menganalisa, membandingkan, menjual,
dan membeli barang dan jasa melalui Internet, jaringan komunikasi komputer global, dan jaringan telekomunikasi nirkabel;
perangkat lunak yang dapat diunduh yang memberikan informasi untuk digunakan dalam kaitannya dengan uji tuntas kenali
pelanggan Anda, informasi mengenai kepatuhan regulasi jasa keuangan, dan penilaian resiko korporasi; perangkat lunak yang
dapat diunduh yang memungkinkan interaksi, diskusi, kolaborasi, dan berbagi ide, musik, lirik, data, suara, video, gambar, klip
suara dan video serta rekaman antara orang, pebisnis, penulis, artis, dan performer; perangkat lunak yang dapat diunduh,
yaitu, platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan transaksi hutang; perangkat lunak
yang digunakan dalam menerbitkan/mengeluarkan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak yang
digunakan dalam mengaudit mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak yang digunakan untuk
mengontrol alat informasi dan komunikasi pengontrol suara; perangkat lunak yang dikemas; perangkat lunak yang direkam
dan dapat diunduh untuk kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, pembelajaran algoritma, dan analisa data; perangkat lunak
yang diunduh dari jaringan komputer jarak jauh dan digunakan untuk komputer on-board dalam kendaraan dan untuk
perawatan kendaraan; perangkat lunak yang mampu menyediakan fasilitas perbankan, finansial dan pembayaran; perangkat
lunak yang memfasilitasi kemampuan pengguna untuk melihat, menganalisis, merekam, menyimpan, memantau, mengelola,
memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset
digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak yang memungkinkan
individu, kelompok, perusahaan, dan merek untuk menciptakan/membuat dan mempertahankan kehadiran/keberadaan online
untuk keperluan pemasaran; perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk membuat profil dan berpartisipasi dalam
jejaring sosial di bidang blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan teknologi buku besar yang
didistribusikan; perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk menerima rekomendasi yang dipersonalisasi di bidang
medis, perawatan kesehatan, dan kebugaran (wellness); perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk menilai
kebiasaan mereka di bidang kesehatan, nutrisi/gizi, dan kebugaran (wellness); perangkat lunak yang memungkinkan
pengguna untuk terlibat dalam tantangan kesehatan dan kebugaran (wellness) dengan orang lain, untuk berpartisipasi dalam
jejaring/jaringan sosial dan diskusi online dengan orang lain mengenai masalah-masalah medis, perawatan kesehatan, dan
kebugaran (wellness), untuk melakukan penilaian kesehatan, dan untuk melacak kegiatan, tujuan (goals), hasil (outcomes),
dan hadiah (rewards) kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak yang menampilkan trek suara musik dan gambar
bergerak untuk tujuan bermain permainan video; perangkat lunak yang mengetahui lokasi (location-aware) untuk mencari,
menentukan dan berbagi (sharing) lokasi; perangkat lunak yang menggabungkan permainan komputer; perangkat lunak yang
menyediakan informasi cuaca berbasis lokasi; perangkat lunak yang menyediakan pasar (marketplace) virtual; perangkat
lunak yang menyediakan/memberikan informasi kepada pengguna mengenai kesehatan, kebugaran (wellness), dan
nutrisi/gizi; perangkat lunak, firmware dan perangkat keras untuk digunakan dalam pelacakan dan pengenalan visual, suara,
audio, gerakan (motion), mata dan gerakan (gesture); perangkat lunak, yaitu, antarmuka interpretif untuk memfasilitasi
interaksi antara manusia dan mesin; perangkat lunak, yaitu, aplikasi yang menyediakan fungsionalitas jaringan/jejaring sosial;
perangkat lunak, yaitu, perangkat lunak pengiriman pesan instan, perangkat lunak berbagi file, perangkat lunak komunikasi
untuk bertukar data, audio, gambar video dan grafik secara elektronik melalui jaringan komputer, seluler, nirkabel, dan
komunikasi; perangkat lunak, yaitu, platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan
transaksi dalam telepon seluler terintegrasi, PDA, dan lingkungan berbasis web; perangkat manajemen jaringan; perangkat
membaca untuk kepingan sirkuit terpadu; perangkat memori elektronik; perangkat memori flash portabel; perangkat memori
komputer; perangkat memori penyangga [perangkat keras komputer]; perangkat memori semi-konduktor; perangkat memori
semikonduktor; perangkat memori untuk digunakan dengan peralatan pemrosesan data; perangkat metrologi frekuensi optik;
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perangkat monitor video elektronik; perangkat navigasi; perangkat navigasi GPS; perangkat navigasi satelit; perangkat
pelabelan kode batang elektronik genggam; perangkat pelacak kendaraan; perangkat pelacakan personel; perangkat
pemancar dan penerima untuk transmisi jarak jauh; perangkat pembaca yang untuk digunakan dalam otentikasi dan
identifikasi sarana pembayaran; perangkat pemutus mesin; perangkat pencitraan elektronik; perangkat pendengar berukuran
kecil yang diletakan dilubang telinga; perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga, pengeras suara;
perangkat pendengar tanpa dipegang un tuk telepon; perangkat penentuan posisi elektronik untuk benda yang hilang dengan
menggunakan sistem penentuan posisi global dan jaringan komunikasi seluler; perangkat penerima untuk koneksi ke jaringan
komunikasi; perangkat pengapungan pribadi; perangkat pengawasan keamanan; perangkat pengecekan cap pos; perangkat
penghubung [docking stations]; perangkat penghubung computer dengan berbagai jenis port; perangkat penghubung
elektronik dengan berbagai jenis port; perangkat penghubung untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; perangkat penghubung untuk rokok elektronik; perangkat pengirim dan penerima siaran radio; perangkat pengisian
baterai elektronik dalam bentuk bantalan pengisian nirkabel untuk digunakan dengan ponsel, tablet, dan perangkat seluler;
perangkat pengisian baterai untuk kendaraan bermotor; perangkat pengisian daya baterai; perangkat pengukur; perangkat
pengukuran elektronik untuk keran; perangkat pengukuran pemanfaatan energi listrik; perangkat penyimpanan data;
perangkat penyimpanan data berupa disket; perangkat penyimpanan data berupa pita magnetik; perangkat penyimpanan data
komputer; perangkat penyimpanan data menjadi disk; perangkat penyimpanan memori; perangkat periferal computer, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat periferal
komputer; perangkat periferal komputer, yaitu, speaker, keyboard, mouse pemrosesan data, trackball untuk memindahkan
kursor dan kontrol elektronik nirkabel, semua untuk digunakan dengan peralatan elektronik untuk konsumen; perangkat
peripheral untuk komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar,
kaca mata pintar, earphone, headphone, televise, set top box dan pemutar audio dan video serta perekam; perangkat
perlindungan terhadap sinar-X, bukan untuk tujuan medis; perangkat perlindungan untuk penggunaan pribadi terhadap
kecelakaan; perangkat selektor saluran audio; perangkat selektor saluran video; perangkat seluler genggam untuk
menampilkan data dan video; perangkat semi-konduktor; perangkat semi-konduktor dan elektronik untuk digunakan dalam
peralatan komunikasi, telekomunikasi, dan pemrosesan sinyal audio; perangkat semikonduktor; perangkat sensor elektronik,
kamera, proyektor, dan mikrofon untuk pendeteksian, penangkapan dan pengenalan gerakan (gesture), wajah, dan suara;
perangkat set top box untuk memungkinkan streaming materi audio, visual dan audiovisual melalui Internet atau jaringan
komputer atau komunikasi lainnya; perangkat sinyal lalu lintas yang bercahaya; perangkat tampilan cristal cair, magnetik;
perangkat telekomunikasi seluler; perangkat telepon; perangkat universal serial bus [USB]; perangkat untuk jaringan telepon;
perangkat untuk memutar pembawa suara dan gambar; perangkat untuk menganalisis informasi genom; perangkat untuk
menghasilkan asap untuk pensinyalan; perangkat untuk menghitung; perangkat untuk merekam suara dan pembawa gambar;
perangkat untuk pemutar audio dan/atau video, yaitu pemutar DVD, pemutar disc optik; perangkat untuk perekaman, transmisi
dan pemutaran suara dan gambar; perangkat untuk proyeksi keyboard virtual; perangkat untuk transmisi radio nirkabel;
perangkat video game; perangkat video interaktif; perangkat yang dapat dipakai untuk mengendalikan komputer, telepon
mobil, perangkat elektronik mobil, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta
perekam, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; perangkat, yaitu, perangkat
elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengecek dan mengidentifikasi data oleh pembaca optik, mikrofon, giroskop,
akselerometer, dan prosesor komputer; perangkat-perangkat keras komputer dan perangkat-perangkat lunak komputer di
bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran,
diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian
diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium
obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian,
forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; perangkat-perangkat lunak anti-virus; perangkatperangkat lunak computer untuk pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas telekomunikasi; perangkat-perangkat lunak
komputer untuk memungkinkan penelusuran data; perangkat-perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
memungkinkan akses pada jasa-jasa perkenalan sosial; perangkat-perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
memungkinkan akses untuk jasa-jasa kencan; perangkat-perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memungkinkan
jasa-jasa jaringan sosial; perangkat-perangkat lunak pengamanan pesawat computer; perangkkat pendengar yang diletakkan
di kepala; perangsang statis; peranti kendali akses; peranti lunak untuk telepon pintar yang memberi pengguna kemampuan
untuk mengecek status sistem pengoperasian kendaraan bermotor dari jarak jauh, yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan
bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai [sehubungan dengan otomobil]; peranti keras komputer yaitu hub rumah pintar
untuk koneksi beberapa perangkat rumah pintar dengan jaringan.; peranti lunak komputer untuk digunakan dalam membatasi
akses ke komputer dan ponsel dari jarak jauh.; peranti lunak komputer yang digunakan untuk mengendalikan informasi yang
dikendalikan suara yang berdiri sendiri dan perangkat asisten pribadi; peranti lunak untuk digunakan dalam pelacakan dan
pemantauan posisi dan jarak berbagai kendaraan pintar, otonom, dan mesin seluler untuk digunakan sehubungan dengan
perangkat yang mendukung internet of things (IoT); peranti lunak untuk memantau dan mengendalikan komunikasi antara
komputer dan sistem mesin otomatis; percikan api; peredam cahaya [regulator], listrik; peredam penerangan cahaya listrik;
perekam acara; perekam audio; perekam audio digital; perekam dan pemutar musik digital; perekam data; perekam disk Bluray; perekam elektronik portabel untuk mengukur dan merekam tegangan ganda, membaca arus dan termokopel dari berbagai
transduser; perekam hard disk drive; perekam kaset audio; perekam kaset audio digital; perekam kaset video; perekam
kilometer untuk kendaraan; perekam pita video; perekam sinar matahari; perekam suara digital; perekam televisi digital yang
dapat diprogram; perekam video; perekam video dan suara digital; perekam video digital; perekam video pribadi [PVR];
perekam video untuk mobil; perencana dan penyelenggara cetak yang dapat diunduh; perencana elektronik; pergi pengukur
dering; periferal bergerak; periferal dan aksesori komputer; periferal komputer; periferal komputer yang dapat dikenakan;
periferal komputer yang dapat dipakai; periferal yang dapat dipakai untuk komputer, komputer tablet, perangkat seluler dan
telepon seluler; periferal yang dapat dipakai untuk komputer, komputer tablet, perangkat seluler dan telepon seluler, yaitu,
display/tampilan yang dipasang di kepala yang dapat dikonfigurasikan; periferal yang dapat dipakai/dikenakan untuk
digunakan dengan komputer, telepon selular; peripheral komputer nirkabel; peripheral yang dapat dipakai untuk digunakan
dengan komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, arloji pintar, kacamata pintar, cincin pintar, earphone,
headphone, televisi, set top box dan pemutar audio dan video serta perekam; perisai gusi; perisai kacamata; perisai pelindung
genggam untuk digunakan oleh polisi; perisai samping untuk kacamata; perisai untuk produk pengawasan; periskop; perkakas
medis dan pembedahan yang digenggam untuk digunakan dalam kombinasi dengan sistem navigasi pembedahan, khususnya
instrumen dan pekakas pembedahan yang dapat dilacak; perkakas optik untuk pengukuran, tanda, pemantauan
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(pengawasan), peralatan dan perkakas untuk penyelamatan; perkakas proyektor lembar transparansi; perkakas untuk
merekan transmisi atau reproduksi suara atau gambar; perkakas-perkakas komunikasi data; perkakas-perkakas pendengaran
dan perkakas-perkakas pemantauan (monitor); perkakas-perkakas satelit komunikasi; perlengkapan dan sistem identifikasi
dan otentikasi; perlengkapan menyelam; perlengkapan pemantauan, selain untuk keperluan medis; perlengkapan pemroses
data, komputer; perlengkapan pengolah data tetap, dapat dipindah dan on-board untuk digunakan pada kendaraan darat,
udara dan laut sehubungan dengan keamanan forensik dan aplikasi transport untuk aplikasi yang melibatkan aspek medis dan
hukum; perlengkapan pengolah data untuk memeriksa sidik jari atau telapak tangan, karakteristik bola mata, nadi atau suara,
tampilan wajah atau badan atau karakteristik biometrik lainnya; perlengkapan speaker; perlengkapan untuk mengolah data,
yaitu, terminal kartu cip elektronik terkode dan bagian-bagian dari barang-barang di atas; permainan audiovisual pada platform
perangkat keras komputer; permainan elektronik yang dapat diunduh; permainan elektronik yang dapat diunduh melalui
Internet dan perangkat nirkabel; permainan gawai gerak yang dapat diunduh; permainan interaktif, khususnya, program
komputer dan permainan video berupa konten video dari gambar bergerak, program televisi, atau video musik; permainan
internet (dapat diunduh); permainan telepon, yaitu, permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk telepon seluler;
permainan video interaktif yang dapat diunduh dan perangkat lunak permainan trivia yang dapat diunduh yang tersedia pada
internet; permainan video komputer; permainan video yang dapat diunduh; permainan-permainan anak untuk komputer dan
perangkat-perangkat seluler yang dapat diunduh; permainan-permainan elektronik, musik, nada dering, screen saver dan
wallpaper; pertukaran telekomunikasi; pertukaran telepon otomatis; pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan; pesawat
penerima telepon; pesawat telepon; pesawat-pesawat atau mesin-mesin penggerak otomatis yang bekerja dengan
memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya; pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas komunikasi digital; pesawatpesawat dan perkakas-perkakas komunikasi yang dapat dipindah-pindahkan (mobile); pesawat-pesawat dan perkakasperkakas telekomunikasi; pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas transaksi finansial elektronik dan perdagangan elektronik;
pesawat-pesawat perangkat keras komputer dan perangkat-perangkat lunak komputer untuk penyediaan perlindungan
firewall, semuanya dipasok dari internet atau online dari basis data; peta elektronik yang dapat diunduh; petunjuk arus elektrik;
petunjuk pengoperasian dan pengguna disimpan dalam bentuk digital; petunjuk pengoperasian dan pengguna untuk komputer
yang disimpan dalam bentuk digital; petunjuk pengoperasian dan pengguna untuk komputer yang disimpan dalam bentuk
digital pada CD-ROM; petunjuk pengoperasian dan pengguna untuk perangkat lunak komputer yang disimpan dalam bentuk
digital; petunjuk pengoperasian dan pengguna untuk perangkat lunak komputer yang disimpan dalam bentuk digital pada CDROM; phablets; photo booth; pickup suara elektronik untuk gitar dan bass; pickup untuk peralatan telekomunikasi; pin untuk
kacamata; pin untuk kacamata hitam; pintu lemari magnetik menangkap; pipa untuk camera pengawas; pipet elektronik; pipet
elektronik untuk penggunaan laboratorium; pipet laboratorium; pir dekantasi untuk penggunaan laboratorium; piranti elektronik
yang dapat menggunakan teknologi nirkabel untuk mengatur satu atau lebih geofences (perimeter virtual pada wilayah
geografis yang menggunakan layanan berbasis lokasi) untuk memantau lokasi hewan peliharaan dan berkomunikasi ketika
geofence (perimeter virtual pada wilayah geografis yang menggunakan layanan berbasis lokasi) dilanggar; piranti keras dan
piranti lunak komputer untuk virtualisasi; piranti keras komputer dengan piranti lunak yang tertanam untuk mengalihkan dan
router aplikasi (aplikasi yang dapat diinstalasikan pada sistem operasi sehingga system operasi tersbut akan memiliki
kemampuan seperti router); piranti keras komputer untuk melacak lokasi hewan peliharaan; piranti keras komputer, periferal
komputer, dan piranti lunak untuk digunakan dalam bisnis elektronik dan nirkabel dan transaksi konsumen, yaitu piranti keras
komputer, periferal, dan piranti lunak untuk memfasilitasi pembayaran secara elektronik dan nirkabel; piranti keras untuk
backup/cadangan disk drive; piranti keras yang menjadi bagian penyimpanan pada jaringan komputer; piranti lunak analisis
bisnis yang mengumpulkan dan menganalisa data untuk memfasilitasi pembuatan keputusan bisnis; piranti lunak infrastruktur
terdefinisi piranti lunak, yaitu piranti lunak untuk virtualisasi; piranti lunak komputer cloud yang digunakan pada aplikasi,
manajemen database, dan penyimpanan data elektronik perusahaan; piranti lunak komputer untuk administrasi jaringan
komputer; piranti lunak komputer untuk cloud yang dapat diunduh untuk digunakan dalam manajemen infrastruktur cloud,
manajemen infrastruktur gudang data, manajemen database dan penyimpanan data elektronik ; piranti lunak komputer untuk
deduplikasi data; piranti lunak komputer untuk jaringan piranti lunak yang terdefinisikan; piranti lunak komputer untuk
konfigurasi, penyediaan, penyebaran, pengendalian, pengelolaan dan virtualisasi komputer, server komputer dan alat
penyimpan data; piranti lunak komputer untuk manajemen dan otomatisasi infrastruktur cloud; piranti lunak komputer untuk
manajemen teknologi informasi (IT), manajemen infrastruktur IT, manajemen infrastruktur IT, manajemen infrastruktur IT jarak
jauh, manajemen aset dan inventaris IT, otomasi proses IT, manajemen daur ulang perangkat IT, keamanan IT, pelaporan IT
dan prediksi IT, pemantauan kesalahan infrastruktur TI dan pemantauan kinerja IT; piranti lunak komputer untuk manajemen
help desk IT dan layanan help desk IT; piranti lunak komputer untuk memantau akses dan aktivitas jaringan komputer; piranti
lunak komputer untuk mengatur, mengkonfigurasikan, mengoperasikan atau mengendalikan perangkat seluler, telepon seluler,
peralatan yang dapat dipakai/dikenakan, komputer, periferal komputer, set top box, televisi, dan alat pemutar audio dan video;
piranti lunak komputer untuk menyambung sistem komputer, server komputer dan perangkat penyimpanan komputer yang
berlainan; piranti lunak komputer untuk menyediakan keamanan pada komputer, jaringan dan komunikasi elektronik; piranti
lunak komputer untuk pengembangan piranti lunak; piranti lunak komputer untuk pengoperasian jaringan komputer,
pengelolaan jaringan komputer, otomatisasi dan virtualisasi jaringan komputer; piranti lunak komputer untuk penyimpanan
data elektronik; piranti lunak komputer untuk proteksi data dan keamanan data; piranti lunak komputer yang dapat diunduh
untuk digunakan dalam pengumpulan data, transmisi, integrasi, visualisasi, analisis, dan penyimpanan di bidang minyak dan
gas; piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sehubungan dengan suatu jaringan obyek fisik, perangkat,
kendaraan, dan bangunan yang tertanam dengan elektronik, piranti lunak, sensor, dan konektivitas jaringan yang semuanya
memudahkan obyek, perangkat, kendaraan, dan bangunan tersebut untuk saling mengumpulkan data dan bertukar data dan
melaporkan data di bidang minyak dan gas; piranti lunak komputer yang digunakan di dalam analisa himpunan/kumpulan data
yang besar; piranti lunak komputer yang menyediakan manajemen intelijen bisnis yang terintegrasi pada saat yang sama
dengan melakukan kombinasi informasi dari berbagai database; piranti lunak manajemen informasi dan pengetahuan untuk
mendapatkan pengetahuan dan manajemen; piranti lunak manajemen untuk daur ulang produk; piranti lunak pengoperasian
server untuk akses jaringan; piranti lunak sistem pengoperasian komputer; piranti lunak untuk cadangan data, pemulihan data
dan pengarsipan/penyimpanan data; piranti lunak untuk enkripsi dan dekripsi data dan dokumen; piranti lunak untuk intelijen
bisnis; piranti lunak untuk intelijen keamanan dan manajemen resiko ; piranti lunak untuk kriptografi; piranti lunak untuk
manajemen arsip; piranti lunak untuk manajemen database; piranti lunak untuk manajemen portofolio proyek (PPM); piranti
lunak untuk manajemen resiko bisnis; piranti lunak untuk memantau kelengkapan, pelaporan dan analisa keamanan informasi;
piranti lunak untuk memantau kinerja cloud, web dan aplikasi; piranti lunak untuk mengakses, mempertanyakan dan
menganalisa informasi yang tersimpan di database dan gudang data; piranti lunak untuk mengkonfigurasikan, mengutip dan
mengorder paket layanan teknologi informasi dan piranti keras teknologi informasi; piranti lunak untuk menilai keamanan
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aplikasi; piranti lunak untuk organisasi bisnis dan virtualisasi proses bisnis dan manajemen; piranti lunak untuk otentikasi
pengguna komputer; piranti lunak untuk penciptaan database informasi dan data; piranti lunak untuk penelusuran data, yaitu,
piranti lunak untuk membuat penelusuran data pada database; piranti lunak untuk penelusuran database; piranti lunak untuk
pengembangan ion; piranti lunak untuk pengoperasian dan otomatisasi gudang data komputer; piranti lunak untuk
pengoperasian pusat data dan piranti lunak otomatisasi; piranti lunak untuk perencanaan sumber daya perusahaan (ERP);
piranti lunak untuk transmisi data, penyimpanan data, pengolahan data dan reproduksi data; piranti lunak yang dapat diunduh
untuk digunakan dalam mengukur dan menganalisis data yang diambil dari sumur minyak dan gas; piranti lunak yang
digunakan untuk melacak dan memantau posisi dan jarak dari alat pelacak lokasi yang digunakan sehubungan dengan
perangkat yang mendukung internet of things (IOT); piranti lunak yang digunakan untuk membaca dan mengevaluasi konten
yang berada pada jaringan komputer global, database dan/atau jaringan; piranti lunak yang digunakan untuk menjalankan
komputasi cloud yang berbasis aplikasi; piranti lunak yang melakukan otomatisasi untuk proses yang tidak terstruktur, semiterstruktur dan terstruktur atas informasi dan data yang tersimpan pada jaringan komputer dan jaringan Internet; piranti lunak
yang menyediakan akses berbasis web untuk aplikasi dan layanan melalui suatu web yang mengoperasikan sistem atau portal
antarmuka; piranti keras dan piranti lunak komputer untuk memfasilitasi akses ke rekening
pembayaran dengan tujuan komersil secara elektronik dan nirkabel; piranti keras komputer, periferal komputer, dan
piranti lunak untuk memfasilitasi pembayaran elektronik, transaksi tunai elektronik, transfer dana elektronik, dan layanan
pengiriman uang elektronik secara elektronik dan nirkabel; piranti lunak dan piranti lunak yang tertanam untuk pengendalian
dan penggunaan sirkuit terintegrasi; piranti lunak dan piranti lunak yang tertanam yang digunakan sehubungan dengan
transfer data oleh sirkuit komunikasi di bidang komunikasi jaringan; piranti lunak komputer dan piranti lunak
komputer yang tertanam untuk implementasi, aktivasi dan pengendalian jaringan komputer; piranti lunak komputer dan
piranti lunak yang tertanam untuk pengendalian dan penggunaan sakelar jaringan komputer, sakelar komputer, sakelar
jaringan komunikasi, dan sakelar Ethernet; piranti lunak komputer untuk akuisisi pengetahuan, pemrosesan pengetahuan dan
presentasi pengetahuan; piranti lunak komputer untuk digunakan dalam komputer pribadi, laptop, PDA, PIM, telepon seluler,
peralatan digital, mesin virtual, peralatan virtual, serta peralatan komputasi dan peralatan komunikasi seluler lainnya, dan
piranti lunak komputer untuk digunakan pada mobil dan kendaraan lain atau peralatan transportasi, untuk mengelola,
meningkatkan, dan mengoptimalkan komputasi sumber daya dari peralatan-peralatan tersebut; piranti lunak komputer untuk
digunakan dalam penyediaan, penggunaan, konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimasi, pemantauan, pencadangan,
pemulihan, pemodelan, pengujian, penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah,
penemuan, dan penggunaan sumber daya piranti keras dan piranti lunak dan komponen komputer dan jaringan
komunikasi, serta untuk mengaktifkan fungsionalitas lintas platform, untuk bisnis dan individu; piring holografik; piringan
cakram dan cakram audio pra-rekam yang menampilkan musik; piringan cakram yang direkam dengan musik; piringan hitam
vinyl berupa musik; pirometer; pita magnetik; pita pengukur; pita peringatan; pita rekaman suara; pita ukur; pita video dan disk
video terekam; planetarium [perangkat optik]; platelet untuk kacamata; platform berbasis website dan aplikasi; platform game
(permainan); platform perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak komputer terkait dengan sistem pengaturan
transportasi; platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang kesehatan, kebugaran (wellness), dan
nutrisi/gizi; platform perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial; platform perangkat lunak komputer untuk manajemen
keuangan; platform perangkat lunak komputer untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; platform perangkat lunak
komputer untuk pengawasan perusahaan sewa kendaraan dan perilaku supir kendaraan sewaan; platform perangkat lunak
komputer yang direkam atau yang dapat diunduh; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh; platform
perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual,
cryptocurrency, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token
utilitas yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; platform
perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token utilitas
yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; platform perangkat
lunak untuk menyediakan program interface untuk pihak ketiga untuk mengakses konten situs web dan data untuk
pengembangan web dan pengembangan aplikasi situs web; platform-platform untuk pengetesan dan pengujian otomatisasi
perangkat lunak komputer.; plug-in menjadi perangkat lunak yang dapat diunduh; plugboard; podcast yang dapat diunduh;
podcast yang dapat diunduh dalam bidang olahraga elektronik dan permainan video; podcast yang dapat diunduh di bidang
musik dan hiburan; pointer elektronik pemancar cahaya; pointer laser; polarimeters; pompa kebakaran; ponsel [perangkat
telekomunikasi]; ponsel pintar; port paralel komputer; port serial komputer; potensiometer; potensiometer foto; power amplifier
profesional; power audio mobil; power bank [baterai yang bisa diisi ulang); power distribution unit; power sequence; prarekaman cakram video digital; preamp mobil; preamplifiers; print head untuk komplotan; print head untuk printer ink jet; print
head untuk printer ink-jet; print head untuk printer inkjet; print head untuk printer komputer; printer (mesin cetak); printer
dampak; printer desktop; printer digital; printer dot matrix; printer foto; printer foto elektronik genggam; printer ink-jet; printer
inkjet format besar; printer jaringan; printer kode batang; printer komputer; printer kuku; printer label kode genggam elektronik;
printer laser; printer laser warna; printer laser warna untuk dokumen; printer multi-fungsi menggabungkan kemampuan
penyalinan dan / atau pemindaian dan / atau faks; printer roda daisy; printer termal; printer tidak berdampak; printer untuk
digunakan dengan komputer *; printer video; printer warna; printer warna digital; printer warna ink-jet; printer xerografis; printer
yang digunakan dengan komputer; prisma [optik]; prisma untuk keperluan optik; prisma untuk mikroskop; prisma untuk
teleskop; prisma untuk tujuan ilmiah; probe longsoran; probe untuk menguji sirkuit terintegrasi; probe untuk pengujian semikonduktor; probe untuk pengujian semikonduktor; probe untuk tujuan ilmiah; produk perangkat lunak komputer; profiler optik;
program alat pengembangan aplikasi untuk keperluan komputer pribadi dan komputer genggam; program aplikasi antarmuka
(Application Programming Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa daring (online) untuk
jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan, mengunggah,
mengunduh, mengakses dan mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk mengunggah,
mengunduh, mengakses, memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan, membagi dan
menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi; program aplikasi antarmuka
(Application Programming Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa daring (online) untuk
jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan, mengunggah,
mengunduh, mengakses dan mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk mengunggah,
mengunduh, mengakses, memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan, membagi dan
menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi.; program aplikasi cerdas, dapat
diunduh untuk terminal nirkabel ; program aplikasi intelijen untuk terminal nirkabel yang dapat diunduh; program aplikasi
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kecerdasan untuk terminal nirkabel yang direkam; program aplikasi untuk tujuan mempromosikan gaya hidup yang aktif dan
kesehatan dengan memberi penghargaan kepada pelanggan karena telah aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan;
program aplikasi yang bisa diunduh untuk telepon seluler, komputer tablet dan komputer genggam untuk rencana asuransi
jiwa dan kesehatan yang mempromosikan kesehatan dan kebugaran dengan memberi penghargaan kepada pelanggan yang
aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan dengan diskon premi asuransi; program dan perangkat lunak komputer; program
dan perangkat lunak permainan video dan elektronik, komputer (termasuk perangkat lunak yang dapat didownload dari
internet); program driver perangkat lunak untuk perangkat elektronik untuk mengaktifkan perangkat keras komputer dan
perangkat elektronik untuk berkomunikasi satu sama lain/saling berkomunikasi; program game interaktif, komputer, video dan
elektronik yang dapat diunduh; program game komputer yang direkam; program kinerja otomatis untuk alat musik elektronik;
program komputer; program komputer (perangkat lunak yang dapat diunduh); program komputer [perangkat lunak yang dapat
diunduh]; program komputer dan perangkat lunak komputer untuk perdagangan efek elektronik; program komputer dan
perangkat lunak untuk digunakan bersama dengan penyediaan penghubung dalam bentuk perangkat penghubung atau
program penghubung untuk komputer antara komputer dan peralatan periferal; program komputer dan perangkat lunak untuk
pemrosesan gambar; program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar yang digunakan untuk telepon
seluler; program komputer dan perangkat lunak untuk perangkat komunikasi, yaitu program dan perangkat lunak yang
memungkinkan telekomunikasi/koneksi lokal atau global antara perangkat elektronik konsumen, perangkat komunikasi
nirkabel, base stasiun, dan/atau peralatan/fasilitas telekomunikasi; program komputer dan sistem operasi untuk kartu cip,
yaitu, perangkat lunak yang digunakan dalam sistem identifikasi dan deteksi untuk keperluan mengidentifikasi seseorang,
autentikasi dokumen dan menemukan dan mengidentifikasikan kendaraan; program komputer disimpan dalam bentuk digital;
program komputer multimedia interaktif; program komputer platform perangkat lunak komputer untuk jaringan dan aplikasi
komputasi awan (cloud computing); program komputer untuk desain antarmuka pengguna; program komputer untuk
digunakan dalam melacak status berbagai pengguna dari jasa permainan interaktif online dan untuk mencocokkan para
pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua tingkat kecakapan; program komputer untuk digunakan dalam
mengakses dan melihat infrastruktur dan sistem jaringan komputer; program komputer untuk digunakan dalam mengakses,
menavigasi, menjelajahi, dan mentransfer informasi, dan mendistribusikan dan melihat program komputer; program komputer
untuk digunakan dalam perdagangan saham dan obligasi; program komputer untuk digunakan dalam telekomunikasi; program
komputer untuk karaoke dengan fungsi penilaian yang dapat diunduh melalui terminal komputer elektronik; program komputer
untuk manajemen dokumen; program komputer untuk manajemen proyek; program komputer untuk media pembelajaran;
program komputer untuk memproses file musik digital; program komputer untuk mencari konten dari jauh di komputer dan
jaringan komputer; program komputer untuk mengakses berbagai basis data dalam bidang bisnis; program komputer untuk
mengakses dan menggunakan Internet; program komputer untuk mengaktifkan akses atau kontrol masuk; program komputer
untuk mengedit gambar, suara dan video; program komputer untuk menggunakan Internet dan World Wide Web; program
komputer untuk menghasilkan musik; program komputer untuk menghubungkan jarak jauh ke komputer atau jaringan
komputer; program komputer untuk menghubungkan ke komputer jarak jauh dan jaringan komputer; program komputer untuk
mengukur dan mengontrol aliran air; program komputer untuk mengukur dan mengontrol suhu air; program komputer untuk
navigasi dan penggunaan bantuan pengemudi dengan drone militer dan sipil; program komputer untuk pemrosesan data;
program komputer untuk perangkat pemutar audio dan/atau video, program komputer untuk menghubungkan perangkat
elektronik konsumen ke perangkat komunikasi nirkabel, program komputer untuk mengendalikan dan menggunakan sirkuit
terpadu; program komputer untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; program komputer untuk perdagangan
elektronik mata uang virtual; program komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; program komputer untuk video dan
permainan komputer; program komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengakses dan melihat infrastruktur dan
sistem jaringan komputer; program komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengakses, menavigasi,
menjelajahi, dan mentransfer informasi, serta mendistribusikan dan melihat program komputer; program komputer yang dapat
diunduh untuk permainan video dan komputer; program komputer yang dapat diunduh yang digunakan untuk telepon pintar
dan asisten digital pribadi; program komputer yang digunakan untuk sistem cash register elektronik; program komputer yang
direkam; program komputer yang menggabungkan fungsi kecerdasan artifisial; program komputer, dapat diunduh; program
komputer, direkam; program operasi robot; program pemrosesan data yang direkam pada operator data yang dapat dibaca
mesin; program pengiriman pesan yang direkam ; program pengolahan data; program pengoperasian komputer; program
pengoperasian komputer terekam; program pengoperasian komputer, direkam; program pengoprasian komputer terekam;
program penyimpanan data; program perangkat lunak komputer; program perangkat lunak komputer berupa sumber daya
dalam permainan; program perangkat lunak komputer untuk integrasi file teks, foto, grafik, audio dan video ke dalam aplikasi
multimedia pengiriman interaktif; program perangkat lunak komputer untuk mengembangkan aplikasi perangkat lunak
computer, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik
fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; program
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh yang berhubungan dengan golf; program perangkat lunak sistem
pengoperasian untuk instrumen ilmu pengetahuan bukan medis dan untuk alat dan instrumen uji, sinyal dan pengukuran
elektronik; program perekaman cakram optik untuk ponsel pintar; program permainan elektronik; program permainan
elektronik yang dapat diunduh; program permainan komputer; program permainan komputer dapat diunduh melalui Internet;
program permainan komputer dengan multipemain; program permainan komputer interaktif; program permainan komputer
multimedia interaktif; program permainan komputer online interaktif multi pemain; program permainan komputer yang dapat
diunduh; program permainan komputer yang dapat diunduh.; program permainan komputer, pengontrol permainan video,
yaitu, kendali jarak jauh, joystick, bantalan lantai yang dikontrol secara interaktif, roda kemudi untuk permainan video,
headphone, keyboard dan mouse pemrosesan data, semua untuk digunakan dengan komputer dan konsol untuk platform
permainan video, mouse pemrosesan data nirkabel dan kontrol jarak jauh untuk digunakan dengan televisi, komputer, dan settop box dalam bentuk decoder; program permainan komputer, permainan LCD yang dapat dibawa.; program permainan untuk
mesin permainan video arcade; program permainan untuk mesin permainan video di rumah; program permainan untuk
peralatan permainan (game) genggam dengan display kristal cair; program permainan untuk peralatan permainan video
konsumen; program permainan untuk peralatan terminal komunikasi informasi mobile; program permainan untuk ponsel pintar
(smart phones); program permainan untuk realitas virtual, realitas tertambah (augmented reality) dan realitas campuran (mixed
reality); program permainan video; program permainan video konsumen; program permainan video multimedia interaktif;
program permainan yang dapat diunduh untuk mesin permainan video arcade; program permainan yang dapat diunduh untuk
peralatan permainan (game) genggam dengan display kristal cair; program permainan yang dapat diunduh untuk peralatan
permainan video konsumen; program permainan yang dapat diunduh untuk peralatan terminal informasi mobile; program
permainan yang dapat diunduh untuk permainan mesin video rumah atau permainan genggam dengan layar kristal cair;
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program permainan yang dapat diunduh untuk ponsel pintar (smart phones); program permainan yang dapat diunduh untuk
telepon genggam; program sistem operasi; program sistem operasi jaringan; program sistem operasi jaringan untuk ponsel;
program televisi yang dapat diunduh menampilkan drama dan fiksi ilmiah yang didistribusikan melalui Internet dan komunikasi
nirkabel (perangkat lunak); program untuk jaringan sosial yang memungkinkan untuk dapat di akses melalui internet; program
untuk komputer; program utilitas komputer; program utilitas komputer untuk kompresi data; program utilitas komputer untuk
manajemen file; program utilitas komputer untuk pemeliharaan komputer; program utilitas komputer yang dapat diunduh;
program utilitas untuk melakukan diagnosa sistem komputer; program video game interaktif; program video game interaktif
dan kartrid permainan komputer; program yang dapat diunduh yang digunakan untuk telepon pintar dan asisten digital pribadi;
program yang direkam pada sirkuit elektronik untuk peralatan hiburan dengan layar kristal cair; program yang direkam untuk
permainan genggam dengan layar kristal cair; program-program komputer untuk mengakses, melihat-lihat (browsing) dan
menelusuri database secara sambung-langsung (online); program-program komputer untuk mengelola pranikah, pernikahan,
dan acara-acara dan logistik-logistik setelah pernikahan, termasuk untuk berbagi rincian-rincian pernikahan, ide-ide,
undangan-undangan, dan fotografi secara elektronik, dan untuk pengumuman undangan-undangan pernikahan; programprogram komputer untuk mewarnai dan menggambar yang menampilkan kegiatan pembelajaran ekspresi kreatif untuk anak;
program-program komputer yang dapat diunduh; prosesor [unit pemrosesan pusat]; prosesor efek gitar; prosesor gambar
raster; prosesor menjadi unit pemrosesan pusat; prosesor multi-core; prosesor satelit; prosesor semikonduktor; prosesor
sinyal; prosesor sinyal audio elektronik untuk mengkompensasi distorsi suara pada speaker; prosesor sinyal digital; prosesor
sinyal suara digital; prosesor sinyal untuk speaker; prosesor suara; prosesor suara digital; prosesor suara multichannel;
prosesor video; prosesor yang dapat diprogram; proyektor; proyektor digital; proyektor film; proyektor fotografi; proyektor
gambar; proyektor geser; proyektor home theater; proyektor kecil; proyektor layar kristal cair; proyektor liquid crystal display
[LCD]; proyektor multimedia; proyektor overhead; proyektor planetarium; proyektor profil; proyektor sinema rumah; proyektor
sinematografi; proyektor suara; proyektor untuk gambar stereoskopik; proyektor untuk industri hiburan; proyektor video;
publikasi dan foto elektronik yang dapat diunduh; publikasi elektronik; publikasi elektronik (dapat diunduh); publikasi elektronik
[dapat diunduh] disediakan dari basis data atau Internet; publikasi elektronik [dapat diunduh] disediakan secara online dari
database atau Internet; publikasi elektronik direkam pada media komputer; publikasi elektronik untuk anak-anak yang dapat
diunduh; publikasi elektronik yang berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi; publikasi elektronik
yang dapat didownload dalam bentuk majalah, artikel, brosur, selebaran, lembaran data, bahan-bahan informasi, bahan-bahan
instruksi dalam bidang bisnis, perdagangan elektronik (e-commerce), teknologi informasi, cloud computing, telekomunikasi,
internet, pelatihan bisnis dan perdagangan elektronik (e-commerce), bisnis, penjualan, manajemen pemasaran dan keuangan;
publikasi elektronik yang dapat diunduh; publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan
cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada permainan video; publikasi elektronik yang dapat diunduh
dalam bentuk buku, majalah, buletin, pamflet, buklet, dan brosur di bidang musik dan hiburan; publikasi elektronik yang dapat
diunduh dalam sifat majalah; publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, buku, majalah, koran, majalah, dan buletin yang
menampilkan permainan video, olahraga elektronik, dan kompetisi dan turnamen olahraga elektronik; publikasi elektronik,
dapat diunduh; publikasi elektronik, dapat diunduh dalam bentuk manual, buku, brosur dan buletin di bidang deteksi dan
penyembuhan virus komputer, sistem operasi dan perangkat lunak.; publikasi elektronik, termasuk bahan yang dapat diunduh
dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan buku-buku di bidang
manajemen bisnis; publikasi elektronik, termasuk bahan yang dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal,
laporan, panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan buku-buku di bidang manajemen proyek; publikasi elektronik, termasuk
bahan yang dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan
buku-buku di bidang manajemen strategis; publikasi elektronik, yang dapat diunduh dan tidak dapat diunduh; publikasi
elektronik, yang dapat diunduh dalam bentuk manual, buku, brosur dan buletin dalam bidang pendeteksian
dan penghilangan virus komputer, sistem dan perangkat lunak pengoperasian komputer; publikasi yang dapat diunduh;
pustaka perangkat lunak dan arsip data elektronik yang dapat diunduh untuk digunakan dalam sirkuit terpadu dan desain
semikonduktor; quantum dot light-emitting diode [QLED]; quantum dots [bahan semi-konduktor kristal]; radar patroli maritim;
radio; radio broadband; radio dua arah; radio jarak pendek; radio kendaraan; radio laut; radio menggabungkan jam; radio
menggabungkan jam alarm; radio mobil; radio portabel; radio seluler; radio siaran audio digital [DAB]; radio transceiver
nirkabel; radio untuk jaringan komunikasi radio; radio untuk kendaraan; radio yang dapat dibawa; radiometer; radiometer untuk
digunakan dalam penelitian; radome [kubah radar] untuk kendaraan untuk penggerak melalui darat, udara, air atau kereta api;
radome [kubah radar] untuk pesawat; rak disesuaikan untuk amplifier; rak disesuaikan untuk pengeras suara; rak laboratorium;
rak pemasangan disesuaikan untuk perangkat keras komputer; rak pemasangan disesuaikan untuk perangkat keras
telekomunikasi; rak pengeringan [fotografi]; rak pipet untuk penggunaan laboratorium; rakit yang menyelamatkan jiwa; rakitan
kunci elektronik; rakitan outlet daya listrik; rakitan port akses daya listrik; rambu-rambu jalan, bercahaya; rambu-rambu jalan,
bercahaya atau mekanis; rana melepaskan [fotografi]; ransel punggung yang khusus disesuaikan untuk membawa komputer
jinjing; rantai dan kabel untuk kacamata hitam; rantai kacamata; rantai klip hidung; rantai survei; rantai untuk kacamata anak;
rantai untuk kacamata dan kacamata hitam; rantai untuk kacamata hitam; reaktor listrik; rebreathers untuk menyelam; reflektor
optik; reflektor untuk digunakan dalam fotografi; reflektor untuk mikroskop; reflektor untuk sinyal lalu lintas; reflektor untuk
teleskop; refraktometer; refraktor; regulator cahaya [peredam], listrik; regulator kecepatan untuk pemutar rekaman; regulator
pencahayaan panggung; regulator tegangan; regulator tegangan induksi; regulator tegangan statis; regulator tegangan untuk
kendaraan; regulator untuk digunakan dalam scuba diving; rekam pemain yang menggabungkan pemutar CD; rekam
turntable; rekaman audio; rekaman audio dan audiovisual, semua berupa musik dan hiburan musikal; rekaman audio dan
video menampilkan suatu karakter animasi dan suatu program televisi animasi; rekaman audio dan video yang dapat
didownload berupa musik dan hiburan; rekaman audio dan video yang dapat diunduh; rekaman audio dan video yang telah
direkam sebelumnya yang dapat didownload berupa musik dan hiburan musikal; rekaman audio dan visual yang menampilkan
musik, cerita, pertunjukkan drama, pertunjukkan non-drama, hiburan aksi secara langsung, hiburan animasi, permainan dan
kegiatan pembelajaran untuk anak-anak.; rekaman audio dan/atau video dalam bentuk cakram dan kaset; rekaman audio
musik untuk anak; rekaman audio visual di semua media, yang menampilkan hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang
berlangsung di bidang drama dan fiksi ilmiah; rekaman audio yang menampilkan musik; rekaman audiovisual yang dapat
diunduh menampilkan hiburan musik dan musikal; rekaman disk video yang direkam sebelumnya; rekaman file musik yang
dapat didownload; rekaman fonograf yang menampilkan musik; rekaman fonograf yang telah direkam sebelumnya, compact
disc yang telah direkam sebelumnya, pita video yang telah direkam sebelumnya, kaset video yang telah direkam sebelumnya,
DVD dan kaset audio yang telah direkam sebelumnya, semuanya menampilkan hiburan olahraga; rekaman kaset video yang
direkam sebelumnya; rekaman musik; rekaman piringan hitam yang menampilkan musik; rekaman piringan hitam, kaset DVD
dan video, cakram padat, CD-ROM, floppy disc, pita dan kartu magnetik; rekaman piringan hitam ; rekaman suara; rekaman
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suara dan audiovisual yang dapat diunduh menampilkan hiburan dan musik; rekaman suara dan audiovisual yang
menampilkan hiburan dan musik; rekaman suara dan video; rekaman suara dan video yang dapat diunduh; rekaman suara
digital (dapat diunduh); rekaman suara musik yang dapat diunduh; rekaman suara musikal; rekaman video; rekaman video
berupa musik; rekaman video dan kaset; rekaman video dan rekaman video direkam dengan animasi; rekaman video digital
yang dapat diunduh; rekaman video direkam dengan kartun animasi; rekaman video musik yang direkam sebelumnya;
rekaman video musikal; rekaman video non-musik yang direkam sebelumnya; rekaman video seperti disk video dan pita video
yang telah direkam sebelumnya; rekaman video untuk anak; rekaman video yang dapat diunduh; rekaman video yang dapat
diunduh menampilkan musik; rekaman video yang dapat diunduh menampilkan serial televisi drama; rekaman video yang
direkam sebelumnya; rekaman video yang direkam sebelumnya menampilkan musik; rekaman video yang menampilkan suatu
program drama televisi; rekaman video yang telah direkam sebelumnya yang menampilkan sesi-sesi atletik dan kebugaran
(fitness); rel kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh yang dapat dibawa; rel listrik untuk pemasangan lampu spot; relay
elektromagnetik; relay koaksial; relay menempel; relay overload termal; relay perlindungan tegangan berlebih; relay untuk
stasiun radio dan televisi; relay, listrik; remot kontrol; remot kontrol untuk mengendalikan komputer, telepon mobil, perangkat
elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video
dan audio serta perekam, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; remote control
peralatan pemanas dan
instalasi untuk udara ruangan; repeater; repeater ethernet; repeater ethernet-over-VDSL; repeater frekuensi radio; repeater
multiport; repeater serat optik; repeater untuk peralatan radio dan televisi; repeater untuk stasiun radio dan televisi; resistensi,
listrik; resistor listrik untuk peralatan telekomunikasi; resonator; respirator untuk menyaring udara; respirator, selain untuk
respirasi buatan; retort; rheometer; rheostat; riflescopes teleskopik; rilis rana untuk kamera; robot humanoid dengan
kecerdasan buatan; robot humanoid dengan kecerdasan buatan untuk kegunaan pribadi atau hobi; robot humanoid
kecerdasan buatan; robot humanoid untuk digunakan dalam lingkungan industri, lingkungan konstruksi, kantor, rumah,
apartemen, toko, hotel, pameran dan taman hiburan untuk memandu, mengawasi, membawa dan memeriksa; robot
laboratorium; robot monitoring yang dapat bergerak otomatis untuk keperluan keamanan; robot pengajar; robot pengintai
keamanan; robot pengintai keamanan untuk kegunaan pribadi atau hobi; robot taktis; robot telepresence; roda pengukur;
rompi anti peluru; rompi jaring untuk keselamatan; rompi keselamatan reflektif; rompi keselamatan untuk ski air; rompi
pengapungan; rompi penusuk; rompi penyelamat untuk anjing; rompi taktis militer; rotary encoders; router ethernet; router
internet; router jaringan; router jaringan area luas [WAN]; router jaringan komputer; router jaringan komputer, alat pengendali,
sakelar dan alat poin akses nirkabel (WAP); router nirkabel; router untuk jaringan internet; router-router dengan kabel; ruang
dekompresi; ruang oksigen hiperbarik, bukan untuk tujuan medis; ruter; sabuk Keselamatan; sabuk berat untuk menyelam;
sabuk dukungan untuk pekerja; sabuk pemberat untuk scuba diving; sakarometer; sakelar AC dioda; sakelar daya; sakelar
elektromagnetik; sakelar elektronik; sakelar frekuensi tinggi; sakelar jaringan komputer; sakelar kelembaban; sakelar konversi
perangkat komunikasi; sakelar kunci pintu daya listrik untuk kendaraan bermotor; sakelar lampu; sakelar lampu listrik; sakelar
listrik dan elektronik; sakelar merkuri; sakelar optik; sakelar pemutus; sakelar pemutus engine; sakelar pemutus listrik,
sekering, atau pemutus sirkuit yang digunakan untuk mengontrol, melindungi, dan mengisolasi peralatan listrik; sakelar
penggantian untuk peralatan telekomunikasi; sakelar penonaktifan airbag untuk mobil; sakelar piezoelektrik; sakelar sel
[listrik]; sakelar sensitif gerak elektronik; sakelar sensor, pengontrol sensor, sensor gerakan, sensor jarak, sensor jarak jauh
dan sensor pengukur, aparatus telemetri, perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan database; sakelar starter;
sakelar suhu; sakelar transfer otomatis [ATS]; sakelar untuk level cairan; sakelar untuk papan ketik, video dan mouse; sakelar,
listrik; saklar diferensial; saklar elektronik semikonduktor; saklar elektronik untuk mengganti sinyal audio dan video; saklar
jaringan komputer, router, dan adaptor; saklar jendela daya listrik untuk kendaraan bermotor; saklar listrik; saklar waktu; saklar
waktu elektrik; saklar waktu, otomatis; salinometer; saluran [listrik]; saluran akustik; saluran listrik; salut lindung untuk kabel
listrik; sambungan untuk kabel listrik ; sampel spesimen, selain untuk keperluan medis; sampul pelindung untuk agenda
elektronik; sampul pelindung untuk kamera film; sampul pelindung untuk kamera fotografi; sampul pelindung untuk palmtop;
sampul pelindung untuk pembaca buku elektronik; sampul pelindung untuk pemutar multimedia portabel; sampul pelindung
untuk perangkat reproduksi audio; sampul pelindung yang jelas diadaptasi untuk asisten digital pribadi [PDA]; sampul untuk
telepon seluler, ponsel pintar dan komputer tablet yang dapat dilipat terbalik; sandaran tangan untuk digunakan dengan
keyboard komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan periferal
komputer; sandaran tangan untuk pengguna mouse komputer; sarung untuk laptop; sarung flip (flip vovers) untuk telepon
bergerak (mobile phones) yang memliki chip NFC; sarung pelindung (protective sleeves) untuk perangkat elektronik seluler;
sarung pelindung untuk smartphone; sarung ponsel terbuat dari kain atau bahan tekstil; sarung tangan asbes untuk
perlindungan terhadap kecelakaan; sarung tangan data; sarung tangan data elektronik; sarung tangan data untuk interaksi
nirkabel dengan komputer atau perangkat jarak jauh; sarung tangan data yang menggabungkan sensor gerak; sarung tangan
data yang menggabungkan sensor haptic; sarung tangan data yang menggabungkan sensor posisi; sarung tangan kabel;
sarung tangan karet sekali pakai untuk penggunaan laboratorium; sarung tangan las hanya untuk perlindungan; sarung tangan
neoprene, masker; sarung tangan pelindung; sarung tangan pelindung dari kecelakaan; sarung tangan plastik sekali pakai
untuk penggunaan laboratorium; sarung tangan realitas virtual elektronik; sarung tangan sekali pakai untuk penggunaan
laboratorium; sarung tangan tahan api; sarung tangan untuk memegang penampang panas (pelindung keselamatan); sarung
tangan untuk penyelam; sarung tangan untuk perlindungan terhadap kecelakaan; sarung tangan untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; sarung tangan untuk perlindungan terhadap sinar-X untuk keperluan industri; sarung
telepon selular; sarung telepon seluler; sarung/penutup untuk ponsel pintar (smart phones); sasis komputer; satelit; satelit
bumi buatan; satelit bumi untuk digunakan dalam navigasi geolokasi; satelit bumi untuk digunakan dalam pengamatan bumi;
satelit bumi untuk digunakan dalam pengawasan keamanan pesawat ruang angkasa nasional; satelit bumi untuk digunakan
dalam telekomunikasi; satelit navigasi; satelit tidak untuk keperluan medis; satelit untuk tujuan ilmiah; satu set telepon,
peralatan penghubung telepon, pesawat teleks, peralatan telegraf dan mesin faks peralatan penyiaran, termasuk penerima
digital, perekam digital, penerima siaran televisi, kamera televisi, pengirim siaran televisi, penerima dan pengirim siaran radio,
peralatan komunikasi radio dan peralatan radar, antena radio; scanner (pemindai); scanner [peralatan pemrosesan data];
scanner diagnostik yang ditangani untuk peralatan pengujian otomotif; scanner elektronik genggam; scanner genggam; screen
guard telepon seluler; screen saver; screen saver dan perangkat lunak kertas dinding yang dapat diunduh untuk telepon
genggam (mobile phones) dan ponsel pintar (smart phones); segitiga peringatan kerusakan kendaraan; segitiga pipeclay
untuk penggunaan laboratorium; seismograf; sekering; sekering audio mobil; sekering listrik; sekering untuk peralatan
telekomunikasi; sekoci; sekoci tiup; sekrup mikrometer untuk instrumen optik; sel bahan bakar; sel basah; sel dan baterai
listrik; sel dan modul fotovoltaik; sel elektrolit; sel fotoelektrik; sel fotovoltaik; sel galvanik; sel kering; sel penyimpanan bahan
bakar sebagai bagian struktural kendaraan; sel referensi fotovoltaik dikalibrasi; sel surya; sel surya silikon kristal; sel-sel listrik;
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selang api; selang pemadam kebakaran; seleksi saluran untuk televisi; selimut pemadam api; selimut ruang; selimut survival
menjadi selimut termal untuk mempertahankan panas tubuh; selimut survival menjadi selimut termal untuk mempertahankan
panas tubuh terhadap hipotermia; selimut termal darurat untuk menahan panas tubuh; selimut termal darurat untuk menahan
panas tubuh, bukan untuk keperluan medis; selimut untuk bertahan hidup; selubung identifikasi untuk kabel listrik; selubung
pelindung untuk kabel serat optik; selubung untuk kabel listrik; semi-konduktor; semi-konduktor elektronik; semiconductor;
semikonduktor; semikonduktor [sirkuit terpadu]; semikonduktor elektronik; semikonduktor oksida logam terdifusi lateral;
semikonduktor sirkuit terpadu; sempoa; sendok ukur; senjata elektron; senjata radar untuk acara olahraga; sensor; sensor
(aparatus untuk mengukur), selain untuk penggunaan medis; sensor [alat pengukur], bukan untuk pengobatan; sensor [alat
ukur], selain untuk penggunaan medis; sensor aki; sensor akselerasi; sensor aktivitas yang dapat dipakai; sensor alarm;
sensor biochip; sensor cahaya; sensor digital inframerah termopile; sensor elektronik untuk memantau inventori; sensor
elektronik untuk mengukur radiasi matahari; sensor gas; sensor gelombang akustik permukaan; sensor gerak; sensor gerak
untuk lampu keamanan; sensor gerak untuk permainan komputer dan video; sensor getaran; sensor getaran untuk
pemasangan di rumah kincir angin; sensor inframerah; sensor inframerah termopile; sensor jarak; sensor kalibrasi industri;
sensor kecepatan; sensor kelembaban; sensor kelembaban untuk kendaraan; sensor layar sentuh; sensor level air; sensor
listrik; sensor mikroba; sensor oksigen, bukan untuk penggunaan medis; sensor optik; sensor optik, optoelektronik atau
elektroakustik untuk mengambil sidik jari atau telapak tangan, karakteristik bola mata, nadi atau suara, tampilan wajah atau
badan atau karakteristik biometrik lainnya; sensor optoelektronik untuk mengambil informasi pada kendaraan tak bergerak dan
bergerak; sensor optoelektronik untuk mengumpulkan kode batang, nomor dan tanggal informasi pada tiket permainan, lotre
dan taruhan; sensor parkir untuk kendaraan; sensor pelacak gerakan untuk teknologi augmented reality; sensor pelacak
gerakan untuk teknologi realitas virtual; sensor pelacakan surya otomatis; sensor pengukur posisi; sensor piezoelektrik; sensor
polutan; sensor posisi; sensor sentuh kapasitif yang diproyeksikan; sensor solar untuk kendaraan; sensor suhu; sensor suhu
dalam mobil untuk kendaraan; sensor suhu inframerah termopile; sensor suhu jarak jauh; sensor suhu pendingin; sensor
tekanan; sensor tekanan pendingin untuk kendaraan; sensor termal; sensor tingkat; sensor tingkat cair; sensor tingkat oli;
sensor ultrasonik; sensor untuk kamera; sensor untuk melacak proyektil dalam penerbangan; sensor untuk memantau gerakan
fisik; sensor untuk memantau suhu objek yang diukur; sensor untuk menentukan akselerasi; sensor untuk menentukan
kecepatan; sensor untuk menentukan posisi; sensor untuk menentukan suhu; sensor untuk mengukur tekanan udara, suhu
dan kelembaban; sensor untuk penggunaan ilmiah untuk dipakai oleh manusia untuk mengumpulkan data biometrik manusia;
sensor untuk peralatan input data waktu nyata; sensor untuk peralatan output data waktu nyata; sensor untuk perangkat yang
diaktifkan dengan Internet of Things [IoT]; sensor untuk pertanian; sensor waktu; senter [fotografi]; sentrifugal klinis; sentrifugal
laboratorium; sentuh layar elektronik sensitif; sentuh layar sensitif dan layar kontrol; sepatu boot untuk perlindungan terhadap
api; sepatu bot dan sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan untuk digunakan saat bekerja; sepatu bot pelindung;
sepatu bot pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu bot untuk perlindungan terhadap iradiasi;
sepatu pelindung; sepatu pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu pengaman untuk
perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu pintar; sepatu untuk perlindungan terhadap api; sepatu untuk
perlindungan terhadap iradiasi; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan; sepatu untuk perlindungan terhadap
kecelakaan dan kebakaran; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; sepatu yang terkoneksi dengan
teknologi; serat optik; serat optik [filamen penghantar cahaya]; serat optik nonlinear; serat optik periskop; serat optik untuk
transmisi suara dan gambar; serat optik yang mempertahankan polarisasi; seri-seri buku digital anak yang dapat diunduh;
sertifikat hadiah elektronik yang dapat diunduh; server; server awan; server cloud; server database komputer; server faksimili
jaringan; server file; server iklan, yaitu, server komputer untuk menyimpan iklan dan mengirimkan iklan ke situs web
(websites); server internet; server intranet; server jaringan; server jaringan komputer; server khusus; server komputer; server
komunikasi [perangkat keras komputer]; server media digital; server surat elektronik; server untuk jaringan area penyimpanan
komputer (SAN); server video; server-server untuk web hosting; set kuadrat [alat ukur]; set radiotelegraphy; set telepon radio;
set transmisi [telekomunikasi]; set-top box yang menggabungkan sistem pengenalan suara; sextants; shareware komputer;
sigmat (alat ukur); siklotron; silikon karbida dioda; silikon telepon seluler; simulator mengemudi kendaraan untuk tujuan
pelatihan; simulator pelatihan; simulator pelatihan mengendarai kendaraan; simulator pelatihan olahraga; simulator pelatihan
olahraga elektronik; simulator pelatihan olahraga elektronik [perangkat pengajaran berbasis perangkat keras dan perangkat
lunak komputer]; simulator pelatihan resusitasi; simulator penerbangan; simulator penerbangan untuk pesawat terbang;
simulator untuk kemudi dan kontrol kendaraan; sinematografi dan film televisi, yaitu film gambar bergerak di bidang hiburan
olahraga; singkatan untuk digunakan dengan mikroskop yang beroperasi; sinyal kabut, tidak mudah meledak; sinyal kereta
api; sinyal, bercahaya atau mekanis; sirene; sirene untuk kendaraan; sirkuit antarmuka untuk kamera video; sirkuit elektronik;
sirkuit elektronik dan CD-ROM direkam dengan program kinerja otomatis untuk alat musik elektronik; sirkuit elektronik dan CDROM direkam dengan program untuk permainan genggam dengan layar kristal cair; sirkuit elektronik dan media penyimpanan
yang menyimpan program permainan untuk mesin permainan video arcade; sirkuit elektronik tercetak; sirkuit elektronik,
cakram magnetik, cakram magnetik optik dan cakram optik dalam bentuk kartrid (cartridges) ROM dan media penyimpanan
yang menyimpan program permainan untuk peralatan permainan video konsumen; sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram
magnetik optik, cakram optik dan media penyimpanan yang menyimpan program permainan komputer; sirkuit elektronik,
cakram magnetik, cakram magnetik optik, cakram optik dan media penyimpanan yang menyimpan program permainan untuk
telepon genggam (mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal komunikasi informasi mobile; sirkuit
integrasi; sirkuit kontrol elektronik; sirkuit kontrol elektronik untuk alat musik elektronik; sirkuit kontrol elektronik untuk kipas
listrik; sirkuit kontrol elektronik untuk pemanas listrik; sirkuit logika; sirkuit mikro; sirkuit tercetak; sirkuit terintegrasi memori
semikonduktor; sirkuit terpadu; sirkuit terpadu elektronik; sirkuit terpadu skala besar; sirkulator dalam sifat komponen
elektronik; sisipan untuk masker pernapasan, selain untuk penggunaan bedah; sisipan untuk masker pernapasan, selain untuk
penggunaan medis; sistem IT terintegrasi yang terdiri dari komputer, penyimpanan komputer dan piranti keras jaringan dan
piranti lunak untuk menghimpun infrastruktur; sistem PC log-in; sistem alamat publik; sistem alarm; sistem alarm kebakaran;
sistem alarm kebocoran gas; sistem alarm lift; sistem alat medis yang terdiri dari sistem perangkat lunak dan perangkat keras
komputer yang berisi alur kerja pembedahan digital untuk bedah ortopedi; sistem alat medis, yaitu sistem perangkat lunak dan
perangkat keras komputer untuk digunakan dalam bedah ortopedi untuk mendokumentasikan informasi pasien atau peristiwa
yang berkaitan dengan bedah ortopedi dan untuk menyediakan solusi pelatihan untuk bedah ortopedi; sistem aplikasi platform
perangkat lunak arsitektur terbuka otomatis untuk industri pertambangan terdiri dari suatu server pusat jaringan, suatu
perangkat lunak manajemen jaringan, gateway untuk modul router jaringan, node nirkabel, yaitu, modem kendaraan router
jaringan, pemancar-penerima kendaraan dan sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk kendaraan, modul lampu pada
topi, yaitu, sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk penambang dan modul jaringan sensor, yaitu, modul router
jaringan yang menyampaikan informasi dari sensor yang ditempatkan di tambang ke server pusat jaringan; sistem audio mobil;
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sistem cadangan berbasis drive keras yang dapat dipindahkan; sistem dan aparatus pembumian statis; sistem daya dan
penyedia daya yang dapat diprogram untuk mensimulasikan berbagai kondisi pengoperasian dari peralatan elektronik; sistem
deteksi gas; sistem deteksi kebakaran; sistem distribusi daya; sistem elektronik terintegrasi untuk menghindari bahaya dan
tabrakan untuk kendaraan; sistem elektronik, peralatan dan instrumen, yaitu peranti lunak engine perilaku, peranti lunak
engine penentuan posisi, sensor penentuan posisi, dan peranti lunak intelijen dinamis serta sensor untuk digunakan
sehubungan dengan perangkat yang mendukung internet of things (IoT); sistem entri tanpa kunci; sistem hiburan rumah yang
terdiri dari pemutar musik digital, pengontrol musik digital, speaker, amplifier, dan pengontrol genggam nirkabel; sistem home
theatre; sistem identifikasi biometrik; sistem interpretasi simultan; sistem jaringan nirkabel inframerah; sistem keamanan dan
pengawasan di perumahan; sistem keamanan untuk elevator; sistem kendali akses untuk penyalur tunai otomatis; sistem
komputer; sistem komputer yang terdiri dari komputer dan perangkat lunak komputer untuk melindungi informasi atau
komunikasi sehubungan dengan pengecekan sidik jari atau telapak tangan, karakteristik bola mata, nadi atau suara, tampilan
wajah atau badan atau karakteristik biometrik lainnya; sistem komunikasi dua arah nirkabel; sistem konferensi video; sistem
kontrol akses biometrik; sistem kontrol akses elektronik untuk pintu yang saling mengunci; sistem kontrol elektronik untuk
mesin; sistem kontrol lalu lintas udara; sistem kunci pintu digital untuk mengenali sidik jari; sistem log-in komputer; sistem
loudspeaker; sistem modular IT yang terdiri dari aparatus untuk mengolah data, modul penyimpanan data, modul jaringan
komputer, modul daya dan modul pendingin internal komputer ; sistem musik; sistem navigasi berbantuan satelit; sistem
navigasi otomobil; sistem navigasi satelit; sistem operasi komputer; sistem operasi robot [ROS]; sistem operasi untuk robot;
sistem panduan GPS; sistem pemadam api; sistem pemadam kebakaran dengan bahan aerosol; sistem pemadam kebakaran
dengan cairan foam/busa; sistem pemadam kebakaran dengan cairan foam/busa pada dek kapal, dan dek landasan
helikopter; sistem pemadam kebakaran dengan cairan kimia clean agent; sistem pemadam kebakaran dengan cairan kimia
wet chemical; sistem pemadam kebakaran dengan gas CO2; sistem pemadam kebakaran dengan kabut air; sistem pemadam
kebakaran dengan kabut air dengan mesin-mesin tertentu; sistem pemadam kebakaran dengan pemancaran air secara
manual; sistem pemadam kebakaran dengan pemancaran air secara otomatis; sistem pemadam kebakaran dengan
penyemprotan kabut air; sistem pemadam kebakaran dengan penyemprotan kabut air pada mesin-mesin tertentu; sistem
pemadam kebakaran eksternal dengan penyemprotan meriam air; sistem pemadam kebakaran eksternal dengan
penyemprotan meriam air dan cairan foam/busa; sistem pemantauan alarm; sistem pembangkit listrik fotovoltaik surya dengan
menggunakan pelacak surya; sistem pencitraan video; sistem pendeteksi asap; sistem pendeteksi dan alarm umum
kebakaran; sistem pendeteksi kebakaran dan alarm umum kebakaran; sistem penentuan posisi global (perangkat GPS);
sistem pengawasan video; sistem pengeditan audio dan video terdiri dari pemutar/perekam cakram audio/video; sistem
pengenalan pola terdiri dari chip komputer, perangkat keras komputer dan perangkat lunak; sistem pengenalan suara
biometrik; sistem pengendali akses; sistem pengendali akses pintu; sistem pengolahan data; sistem pengoperasian komputer,
yaitu, piranti lunak komputer untuk pengoperasian piranti keras komputer; sistem pengukuran laser; sistem pengunci
kendaraan roda dua; sistem penguncian kendaraan; sistem penyimpanan data yang terdiri dari piranti keras komputer,
periferal komputer dan piranti lunak sistem pengoperasian; sistem peringatan bersuara; sistem piranti keras dan piranti lunak
untuk mengidentifikasi dan melacak hewan peliharaan dengan menggunakan data yang terkait pada perangkat yang
dipasangkan dengan hewan peliharaan; sistem produksi audio yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer
untuk menyusun, merekam, membuat, mengubah, meningkatkan, memproses, memperkuat, mencampur, memanipulasi, dan
memainkan sinyal audio; sistem servo untuk flowmeters; sistem speaker yang terdiri dari pengeras suara dan kabinet untuk
digunakan dengan pengeras suara; sistem stereo; sistem stereo hi-fi; sistem suara hi-fi; sistem suara kesetiaan tinggi; sistem
video mobil; sistem visualisasi medis untuk digunakan dalam bedah ortopedi yang terdiri dari perangkat keras komputer,
monitor, periferal peralatan pengelolaan gambar dan pemrosesan video serta perangkat lunak pengoperasian; sistem yang
terdiri dari peralatan dan perangkat lunak komputer untuk memeriksa dan mengidentifikasi data biometrik, yaitu, orang, sidik
jari atau telapak tangan, karakterikstik bola mata, nadi atau suara, tampilan wajah atau badan; sistim-sistim komputer,
pesawat-pesawat komputer laptop, pesawat-pesawat komputer notebook; skala arsitek; skala surat; skrup akustik; skrup serat
optik; slide dan klise fotografi; slide mikroskop; slide mikroskop untuk penggunaan laboratorium; slide-aturan; smartphone
dalam bentuk arloji; smartphone modular; smartwatches menggabungkan fungsi telekomunikasi; snorkeling; snorkeling
menyelam; snorkeling scuba; softlens; software aplikasi utk mengakomodasi segala kebutuhan chef (koki) dan lowongan kerja
di bidang kuliner; software simulasi pelatihan virtual reality di bidang pendidikan; software simulasi pelatihan virtual reality di
bidang teknologi informasi; soket ekstensi dengan soket yang dapat dipindahkan; soket listrik; solusi teknis terdiri dari
perangkat keras, perangkat lunak, sensor dan penanda untuk deteksi bahaya dini, deteksi jarak kedekatan dan menghindari
tabrakan, keamanan pekerja, dan evakuasi dan penyelamatan di operasi pertambangan; solusi teknis terdiri dari perangkat
keras, perangkat lunak, sensor dan penanda untuk memonitor produksi, pengeboran, dan pengangkutan, efektivitas dan
pemanfaatan perlengkapan secara keseluruhan dan efisiensi pengangkutan dalam operasi pertambangan; soundbars;
sounders gema; spanduk yang dapat diunduh; speaker; speaker audio nirkabel; speaker audio pintar yang dikendalikan
dengan suara dengan kemampuan asisten pribadi virtual; speaker getaran portabel; speaker nirkabel; speaker portabel;
speaker untuk komputer; speaker untuk pemutar media portabel; speakerphone; speedometer sepeda; speedometer untuk
kendaraan; spektrofotometer; spektrofotometer untuk penggunaan laboratorium; spektrograf astronomi; spektroskopi;
spektroskopi untuk penggunaan laboratorium; spherometer; spidol keamanan; spidometer; stabilisator tegangan; stand audio
speaker; stand loudspeaker; starter untuk lampu listrik; stasiun cuaca digital; stasiun cuaca nirkabel; stasiun docking laptop;
stasiun docking untuk pemutar musik digital; stasiun docking untuk ponsel; stasiun dok dan adaptor untuk mengisi daya
perangkat seluler dan baterai, yang menghubungkan perangkat telekomunikasi, perangkat seluler, perangkat layar, komputer,
mouse, dan keyboard; stasiun dok untuk pemutar MP3; stasiun dok untuk smartphone; stasiun pengisian untuk kendaraan
listrik; stasiun pengisian untuk pengisian kendaraan listrik; stasiun pengisian untuk rokok elektronik; steker dan kontak-kontak
lainnya [hubungan listrik]; stereo kendaraan; stereo mobil; stereo pribadi; stereomikroskop; stereoskop; stills untuk percobaan
laboratorium; stoples akumulator; stoples baterai; straightedges [alat ukur]; strip daya; strip indikator suhu termosensitif; strip
komik yang dapat diunduh; strip spike yang dapat digunakan dari jarak jauh digunakan untuk menghentikan mobil dengan
menusuk ban; stroboskop; studio flash strobo; stylus kapasitif untuk perangkat layar sentuh; stylus komputer; suar bercahaya
untuk tujuan keamanan atau peringatan; suar keselamatan bercahaya; suar penyelamatan, non-eksplosif dan non-piroteknik;
suar radio; suar, bercahaya; suara atau gambar yang dapat didownload; subwoofer; subwoofer untuk kendaraan; sulfitometer;
superkomputer; surat kabar elektronik yang dapat diunduh dalam bidang hiburan; surround; susunan dan tambahan disk drive;
switch ethernet; switch lift; switchboard otomatis; switchboards; switchboards telekomunikasi; switchboards telepon; switchbox
[listrik]; switchgear listrik; synthesizer frekuensi; tabel pesawat [instrumen survei]; tablet digital; tablet grafis; tabung berbicara;
tabung centrifuge untuk penggunaan laboratorium; tabung elektron; tabung gelas untuk tujuan ilmiah; tabung hampa udara
[radio]; tabung kapiler; tabung kondensor untuk penggunaan laboratorium; tabung pelepasan, listrik, selain untuk penerangan;
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tabung penguatan; tabung penyimpanan laboratorium; tabung photomultiplier; tabung reaksi; tabung reaksi untuk penggunaan
laboratorium; tabung sinar katoda; tabung sinar-X (bukan untuk keperluan medis); tabung termionik; tabung vakum; tag [RFID]
identifikasi frekuensi radio; tag elektronik; tag elektronik untuk barang; tag elektronik untuk merekam, mentransmisikan,
memproses, menyimpan dan menukar data; takometer; taksimeter; taksimeter elektronik; tali (straps) untuk ponsel pintar
(smart phones); tali (straps) untuk telepon genggam (mobile phones); tali (straps) untuk telepon pintar (smartphones) dalam
bentuk jam tangan; tali dagu untuk helm bisbol; tali dagu untuk helm hoki; tali dagu untuk helm pelindung; tali dagu untuk helm
pemukul baseball; tali dagu untuk helm sepak bola Amerika; tali dagu untuk helm softball; tali dagu untuk helm untuk
pengendara sepeda motor; tali kacamata; tali kamera; tali pengaman pekerja menjadi peralatan perlindungan jatuh untuk
menahan dan menjatuhkan jatuh; tali pengaman untuk pendakian; tali pengaman, selain untuk tujuan kendaraan atau
olahraga; tali pengikat kacamata; tali pengikat kacamata hitam; tali ponsel; tali untuk kacamata hitam; tali untuk telepon
seluler; tali untuk untuk kamera; tampilan dioda pemancar cahaya organik; tampilan filter layar; tampilan layar; tampilan layar
sentuh elektronik; tampilan layar untuk komputer, telepon mobile, peralatan elektronik mobile, peralatan elektronik, jam tangan
pintar, kacamata pintar, televisi, dan alat pemutar dan alat perekam audio dan video yang dapat dipakai/dikenakan; tampilan
layar visual elektronik yang digunakan dengan peralatan penghasil suara dan peredam suara; tampilan light emitting diode
[LED]; tampilan liquid-crystal-matrix aktif; tampilan numerik elektronik; tampilan plasma; tampilan radar; tampilan transparan
yang menyajikan data untuk kendaraan; tampilan untuk ponsel; tampilan untuk ponsel pintar; tanda keluar menyala; tanda
neon; tanda-tanda LED elektronik; tanda-tanda backlit; tanda-tanda digital; tanda-tanda elektronik; tanda-tanda iklan yang
menyala; tanda-tanda informasi transit elektronik; tanda-tanda jalan, mekanis; tanda-tanda listrik; tanda-tanda mekanik; tandatanda yang menyala; tanda-tanda, bercahaya; tangga apung untuk menyelam; tangga darurat; tape recorder; tas dan ransel
komputer; tas dan sarung khusus yang disesuaikan untuk perangkat elektronik seluler; tas disesuaikan untuk komputer; tas
disesuaikan untuk komputer notebook; tas disesuaikan untuk komputer tablet; tas disesuaikan untuk laptop; tas helm; tas
kacamata; tas kantor (briefcases), ransel (backpacks) dan tas jinjing (carrying cases) untuk perangkat elektronik seluler; tas
khusus diadaptasi untuk kamera dan peralatan fotografi; tas komputer; tas yang dibawa untuk pemutar musik portabel; tas
yang didesain untuk komputer laptop; tegakan retort; tekan tombol untuk lonceng; telecopiers; telegraf [alat]; telemeter;
telepon; telepon IP; telepon digital; telepon genggam; telepon internet; telepon konferensi; telepon meja; telepon mobil;
telepon modular; telepon pintar berbentuk robot; telepon pintar dalam bentuk jam tangan; telepon portabel, asisten digital
pribadi (PDA) dan komputer; telepon radio; telepon satelit; telepon selular; telepon seluler; telepon seluler digital; telepon
seluler memiliki kunci dan angka besar yang membantu pengguna mengalami gangguan penglihatan atau ketangkasan;
telepon tanpa kabel; telepon umum; telepon video; teleprinters; teleprompters; telerupters; teleskop; teleskop khatulistiwa;
teleskop puncak; teleskop transit meridian; televisi; televisi [LED] pemancar cahaya; televisi definisi tinggi; televisi diode
pemancar cahaya organik [OLED]; televisi liquid crystal display [LCD]; televisi mobil; televisi panel layar plasma [PDP]; televisi
plasma; televisi, televisi LCD; tempat (holders), ban lengan (armbands), klip (clips) dan tas jinjing (carrying cases) khusus
yang disesuaikan untuk perangkat elektronik seluler; tempat kacamata pelindung dari sinar matahari; tempat kamera; tempat
kamera perekam; tempat kerja (workstation) komputer mobile yang terdiri dari komputer notebook; tempat khusus untuk
meletakkan komputer; tempat khusus untuk menyimpan laptop dan notebook; tempat pengisian daya nirkabel; tempat
pengisian untuk perangkat elektronik; tempat speaker audio; tempat untuk benda-benda optik; tempat untuk kacamata; tempat
untuk kacamata, klip hidung dan untuk lensa kontak; tempat untuk kontak lensa; tempat untuk perangkat penyimpanan data;
tempat untuk piringan hitam; tempat untuk telepon; tempat untuk telepon genggam; tempat untuk telepon selular; tempat,
sarung atau kantong pengisi daya yang dapat dibawa-bawa untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; tempat, sarung atau kantong pengisi daya yang dapat dibawa-bawa untuk rokok elektronik; tempat/casing (cases)
kulit untuk telepon bergerak (mobile) yang memiliki chip NFC; template yang dapat diunduh untuk mendesain presentasi
audiovisual; terminal [listrik]; terminal aman untuk transaksi elektronik; terminal baterai; terminal elektronik untuk keperluan
pengamanan permainan, lotre dan aplikasi taruhan; terminal elektronik untuk menghasilkan tiket lotre; terminal entri data
keamanan yang memiliki perangkat keras dan perangkat lunak pemindaian jari dan pengenalan wajah; terminal entri data
keamanan yang memiliki perangkat keras dan perangkat lunak pengenalan wajah; terminal kartu kredit; terminal kerja
komputer yang terdiri dari komputer dan layar tampilan komputer; terminal komputer; terminal komputer biometrik; terminal
komputer untuk keperluan perbankan; terminal komunikasi portabel untuk digunakan sehubungan dengan satelit; terminal
komunikasi satelit terdiri dari pemancar dan penerima satelit tetap dan bergerak; terminal layar sentuh interaktif; terminal
panggilan radio; terminal pembayaran elektronik; terminal pembayaran elektronik biometrik; terminal point-of-sale [POS];
terminal untuk memproses pembayaran kartu kredit secara elektronik; terminal untuk telepon radio; terminator ethernet-overVDSL; terminator listrik; termistor; termokopel; termometer daging; termometer daging digital; termometer digital, bukan untuk
keperluan medis; termometer elektronik; termometer inframerah, bukan untuk keperluan medis; termometer kaca kuarsa;
termometer permen; termometer rumah tangga; termometer untuk penggunaan laboratorium; termometer, bukan untuk
keperluan medis; termostat; termostat akuarium; termostat digital kontrol iklim; termostat untuk kendaraan; termostat untuk
mesin kendaraan; teropong; teropong opera; terpal keamanan; tetikus komputer; theodolites presisi; thyristor; tiang-tiang radio;
tiang-tiang untuk antena nirkabel; tiket yang dapat diunduh; timbangan Dapur; timbangan [timbangan gantung]; timbangan
bayi; timbangan berat badan; timbangan dengan penganalisa massa tubuh; timbangan elektronik; timbangan elektronik digital
portabel; timbangan elektronik untuk penggunaan dapur; timbangan gantung; timbangan gantung untuk menimbang ikan;
timbangan kamar mandi; timbangan kamar mandi digital; timbangan listrik; timbangan pribadi; timbangan saku; timbangan
surat untuk keperluan rumah tangga; timbangan surat untuk penggunaan kantor; timbangan timbangan elektronik untuk
penggunaan pribadi; timbangan timbangan portabel untuk menimbang ikan; timbangan timbangan untuk keperluan medis;
timbangan untuk digunakan dengan timbangan timbangan; timbangan yang dapat berbicara; tindakan penjahit; tingkat
merkuri; tingkat semangat; tingkat surveyor; tingkat tegak lurus; tingkatkan pengukur; tinta untuk mesin cetak digital; tipis
[pengiris silicon]; tirai cahaya; tiruan uji tabrak; titik akses jaringan area lokal [LAN]; titik akses jaringan area lokal [LAN] untuk
menghubungkan pengguna komputer jaringan; token keamanan [perangkat enkripsi]; tolok ukur; tombol sentuh dalam bentuk
bantalan sentuh; tongkat keamanan genggam; tongkat komputer; tongkat selfie [monopod genggam]; tongkat selfie digunakan
sebagai aksesori smartphone; tongkat selfie disesuaikan untuk ponsel; tongkat selfie untuk digunakan dengan kamera digital;
tongkat selfie untuk digunakan dengan smartphone; tongkat selfie untuk ponsel; tongkat swafoto untuk digunakan dengan
telepon genggam; tongkat untuk swafoto; topeng berenang; topeng pengelasan; topeng penyelam; topeng scuba; topeng
selam kulit; topeng untuk menyelam; trackballs [peripheral komputer]; trafo distribusi; transceiver; transceiver ethernet;
transceiver jarak jauh; transceiver multiport; transceiver optik; transceiver radio; transceiver satelit; transceiver serat optik;
transduser; transduser elektroakustik; transformator [listrik]; transformator daya elektronik; transformator flyback; transformator
listrik; transformator listrik untuk kereta mainan; transformator listrik untuk peralatan telekomunikasi; transformator saat ini;
transformator step-down; transformator step-up; transformator tegangan listrik; transformator tegangan tinggi; transformator,
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penyearah, inverter, konverter putar, pengubah, alat untuk menyampaikan (relay), kapasitor, kumparan dan resistor, semua
menjadi listrik; transformer akustik; transformer pengelasan; transistor [elektronik]; transistor efek medan galium nitrida untuk
sistem penghindaran tabrakan taktis; transistor efek medan semikonduktor oksida logam; transistor mobilitas elektron tinggi;
transit untuk survei; transmultiplexer; transparansi [fotografi]; transponder; triode; tripod untuk alat survei; tripod untuk kamera;
tripod untuk teleskop; tudung lensa; tudung lensa untuk kamera; tujuan [lensa] [optik]; tulang buatan untuk keperluan instruksi
medis [alat pengajaran]; tumpukan sel bahan bakar; tuner modulasi amplitudo; tuner penyiaran mobil; tuner radio; tuner sinyal
radio; tuner stereo; tungku untuk eksperimen laboratorium; tungku untuk penggunaan laboratorium; tutup kepala menjadi helm
pelindung; tutup pelindung dan casing untuk computer tablet dan perangkat mobile; tutup pelindung dan kasing untuk
komputer tablet; tutup pelindung dan tempat untuk alat penyimpanan data; tutup pelindung dan tempat untuk drive keras
komputer dan telepon seluler; tutup pelindung jelas diadaptasi untuk pemutar MP3; tutup pelindung jelas diadaptasi untuk
telepon seluler; tutup pelindung untuk komputer tablet; tutup pelindung untuk smartphone; tutup pelindung untuk telepon
genggam; tutup pelindung yang diadaptasi untuk smartphone; tweeter; ukuran; ukuran kopi; ukuran roh; ultracapacitors untuk
penyimpanan energi; unit bailout udara terkompresi untuk menyelam; unit catu daya komputer; unit catu daya listrik; unit catu
daya listrik, selain generator listrik; unit daya [baterai]; unit daya listrik; unit daya utama (listrik); unit display elektronik; unit
distribusi daya listrik; unit distribusi tenaga listrik; unit drum untuk printer; unit efek listrik dan elektronik untuk alat musik; unit
enkripsi elektronik; unit flash strobo; unit kepala multimedia; unit kontrol
untuk peralatan dan instalasi pendingin udara, khususnya fungsi kenyamanan untuk peralatan
dan instalasi pendingin udara; unit kontrol elektronik; unit kontrol radio; unit loudspeaker; unit memori semi-konduktor; unit
memori semikonduktor; unit mikrokontroler; unit pasokan listrik selain generator; unit pemantauan tegangan; unit pembersih
untuk printer ink jet; unit pemroses audio; unit pemroses grafis (GPUs); unit pemrosesan pusat (CPU); unit pemrosesan pusat
(untuk pemrosesan data); unit pengendali kipas radiator untuk mesin kendaraan; unit pengontrol polarisasi yang digunakan
untuk mengubah cahaya dari sumber cahaya terpolarisasi atau yang tidak terpolarisasi menjadi keadaan polarisasi yang
terdefinisi dengan baik, instrumen pengujian dan pengukuran elektronik, yaitu meter listrik, meter induktansi, meter
kapasitansi, meter resistansi, meter impedansi, meter pengujian, meter panjang gelombang, meter frekuensi dan penghitung
frekuensi; unit penyiaran radio dan televisi mobile; unit penyimpanan hard disk drive miniatur; unit pita magnetik untuk
komputer; unit pita magnetis untuk komputer; unit prosesor grafis [GPU]; unit tampilan video; unit tampilan visual; unsur foto;
urinometer; urinometer, bukan untuk keperluan medis; variometer; video dan media audio yang direkam sebelumnya; video
gambar bergerak yang direkam sebelumnya; video game interaktif dan permainan komputer multimedia yang dapat diunduh;
video musik yang direkam sebelumnya; video tuner; video yang direkam sebelumnya; videodisc; viewfinder untuk kamera;
viewfinder, fotografi; viscosimeter; visor untuk perlindungan tukang las; voltmeter; voucher hadiah, disandikan; wadah
akumulator; wadah disesuaikan untuk membawa wafer semikonduktor; wadah disesuaikan untuk mengandung wafer
semikonduktor; wadah kartu memori; wadah penyimpanan disk, berbentuk; wadah untuk lensa kontak; wadah untuk slide
mikroskop; wafer [irisan/lempengan silikon]; wafer matahari; wafer semi-konduktor; wafer semikonduktor; wafer semikonduktor
berlapis epitaxially; wafer silikon; wafer silikon kristal tunggal; wafer silikon untuk sirkuit terpadu; wafer untuk sel surya; wafer
untuk sirkuit terpadu; walkie-talkie; walkie-talkie mainan dengan kemampuan komunikasi; walkie-talkies mainan [mampu
mengirim dan menerima komunikasi]; wallpaper, widget, ikon dan foto yang dapat diunduh; wattmeter; wavemeters; wirelless
portable speaker; workstation komputer [perangkat keras]; zinc anode===
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Uraian Barang/Jasa

: Gold ( Kuning )
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan
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nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Cairan untuk rambut (kosmetik); Ekstrak herbal topikal
untuk digunakan sebagai kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik );
Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik;
Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter
kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk
kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit,
toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik
highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik
untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut;
Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk
menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif
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(kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik);
Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim
untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Losion pelembab
(kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion untuk
dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering
(kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit
sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak sari
buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap
(Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik);
Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik;
Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Penyeka sekali pakai
yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Produk kosmetik;
Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang mengandung
ektrak batu permata (kosmetik); Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar
Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik;
Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik
seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam
bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus
riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk
kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik
untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang
digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan
minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan
matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk
menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik);
Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher
(kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan
kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner
(cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk
keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih
diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan
kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter
untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk
keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter
kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik;
bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cat badan lateks cair
untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik;
colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik);
ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik;
emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik;
emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi
badian; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan
kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata untuk
keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah
[kosmetik]; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; glitter dekoratif untuk
keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai
dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan
kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik;
kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus
kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan
kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis;
kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam
bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung
obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan
kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan
matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak
mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu
mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit;
kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi
bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan
pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik
yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu
permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer,
pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow),
pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu,
losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim antibintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim
anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk
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wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim exfoliant
untuk keperluan kosmetik; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik
untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim
kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit
yang adil untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim
matahari untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih
[kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik;
krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim
untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik;
krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal
mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion susu matahari kosmetik; losion
susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintikbintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab
[kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan
kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion
perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan
penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion
setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan
kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion
untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh;
lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion
wajah kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; makeup [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kosmetik; masker
kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker perawatan rambut;
masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah
kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; minyak after-sun untuk
keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan
kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak
pelindung matahari [kosmetik]; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat
rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; mousse perawatan kulit; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk
keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar
[pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket
kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik;
pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik;
pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih
tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik;
pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata
kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak;
penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion
wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perawatan
rambut dan sediaan pembersihan; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik;
petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin
untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik
yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer
kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan
kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan
wajah [kosmetik]; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun untuk perawatan tubuh; sabun-sabun, sabun
mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab
[kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk
keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit;
sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk keperluan
kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik
meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa;
sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang
dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur;
sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu
mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk
melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk
layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan
kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di
wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk
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mengencangkan kulit; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan
mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari
kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri
[kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan matahari
[kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan
pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut
kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit kepala;
sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan
rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk
menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan
kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan
mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk
membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan
pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk
keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif
hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk
keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan
kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk
keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas
organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater)
terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi (kosmetik
teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan
kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk
keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan
kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi dengan
kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan
membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk
keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; wewangian, minyak
atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032748
: 10/05/2021 15:57:19
:
: Exxon Mobil Corporation

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, USA
: Yurio Astari S.E.,
: Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: EXXON
: EXXON = bagian dari nama pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 5
: ===desinfektan; fungisida; herbisida; sediaan untuk membasmi binatang perusak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032749
: 10/05/2021 15:58:25
:
: WILLY YEN

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL KWENI NO 35C RT004 RW010 GROGOL SELATAN, KEBAYORAN LAMA,
JAKARTA SELATAN, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DIMETARI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Kultur probiotik, preparat dan zat;

740

Pembasmi jamur; Sediaan untuk menghancurkan fungisida, virus, bakteri; Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk
menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; Zat tambahan yang dapat meningkatkan kemampuan deterjen
cucian antibakteri dan antiseptik; bahan-bahan insektisida untuk pemberantasan serangga yang merugikan; bakterisida;
biopestisida pertanian; ekstrak tembakau [insektisida]; fungisida; fungisida biologis; fungisida untuk keperluan hortikultura;
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fungisida untuk keperluan pertanian; fungisida, herbisida; herbisida; herbisida air; herbisida biologis; herbisida untuk keperluan
pertanian; insektisida; insektisida untuk keperluan pertanian; pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk keperluan
hortikultura; pestisida untuk keperluan industri; rodentisida; sediaan insektisida; sediaan zat vitamin; suplemen makanan
terutama terdiri dari zat besi; zat gizi untuk kultur mikroorganisme; zat gizi untuk mikroorganisme===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021032750
: 10/05/2021 16:01:53
:
: PT XAHAM FINTEK EKUITAS

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Menara 165 Lantai 4 Jl. TB. Simatupang Kav. 1, Cilandak, Jakarta Selatan,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12560
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: XAHAM + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 36
: ===Jasa investasi keuangan dan investasi modal; Jasa urun dana; Layanan manajemen investasi dan keuangan; Layanan
penagihan pembayaran; Layanan pengumpulan dividen; Layanan penilaian surat berharga; Layanan penjaminan; Layanan
penjaminan saham; investasi modal ekuitas; jasa keuangan, yaitu, jasa perantara dan perdagangan untuk sekuritas, saham,
obligasi, investasi modal, komoditas, cryptocurrency, aset digital, dan ekuitas; jasa pembayaran secara online; jasa penyedia
informasi mengenai teknologi keuangan (finacial technology) melalui portal situs web; jasa sekuritas; jasa informasi keuangan
yang disediakan secara elektronik di bidang keuangan, perdagangan sekuritas, investasi, perantara pedagang efek; layanan
penggalangan dana bisnis online; layanan perbankan online yang dapat diakses melalui aplikasi selular yang dapat diunduh;
memberikan informasi dan saran di bidang investasi keuangan; memberikan informasi pasar saham dan pasar sekuritas
melalui database komputer online; memberikan informasi yang berkaitan dengan keuangan dan investasi melalui sarana
elektronik; memberikan informasi, konsultasi dan saran di bidang keuangan; memberikan informasi, peringkat, ulasan, dan
rekomendasi yang berkaitan dengan stok melalui situs web; memelihara akun escrow untuk investasi; penanaman modal
dalam sekuritas dengan dana bersama para pemegang saham; penyediaan layanan pembiayaan dan modal ventura untuk
perusahaan yang baru didirikan dan yang baru dirintis untuk perusahaan yang bergerak bidang teknologi dan informasi;
transaksi keuangan online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021032751
: 10/05/2021 16:03:35
:
: FEBY DIANDA

540 Etiket

: JL. MULYASARI NO. 108 RT. 004 RW. 006, KEL. TANGKERANG SELATAN, KEC.
BUKIT RAYA, KOTA PEKANBARU, Kota Pekanbaru, Riau
: Anton Budiman S.H.
: Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430 Kota Jakarta Pusat Dki Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: THEFREYA GLOW SKIN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold, Putih
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; gel kosmetik; kosmetik;
kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan perawatan
pribadi; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk
digunakan pada kulit; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk penggunaan pribadi; krim dan lotion kosmetik;
sabun kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan
kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala;
sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032752
: 10/05/2021 16:04:12
:
: Exxon Mobil Corporation

Alamat Pemohon

: 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, USA

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Yurio Astari S.E.,
: Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: EXXON
: EXXON = bagian dari nama pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 17
: ===Karet yang belum diproses dan setengah diproses, getah perca, getah, asbes, mika; pengepakan, penghentian dan bahan
isolasi; pipa fleksibel, bukan dari logam; plastik dalam bentuk yang diekstrusi untuk digunakan dalam manufaktur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021032753
: 10/05/2021 16:07:57
:
: UNIVERSITAS TELKOM

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Telekomunikasi Terusan Buah Batu Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa
Barat, 40257
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AMARE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Hitam
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan
manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan
infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data tersebut menyediakan manajemen daya, pengendalian
lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan perantara bisnis; Manajemen Proses Bisnis;
Menyediakan/memberikan layanan dan informasi pelacakan mengenai pelacakan aset dalam perjalanan, yaitu, kendaraan,
trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis; Penyediaan informasi di
bidang manajemen bisnis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi bisnis terkait dengan reseller;
Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor;
Penyediaan laporan bisnis (komersial); bantuan manajemen bisnis; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi,
layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan administrasi bisnis yang disediakan secara
online atau melalui Internet; jasa bantuan untuk perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka;
layanan manajemen bisnis; manajemen bisnis; manajemen bisnis eceran on-line yang terkomputerisasi; manajemen bisnis
komersial; manajemen bisnis outlet grosir dan eceran; manajemen bisnis, administrasi dan layanan informasi; manajemen
bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk
pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; manajemen dan administrasi bisnis; perencanaan
manajemen bisnis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032754
: 10/05/2021 16:09:43
:
: Exxon Mobil Corporation

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, USA
: Yurio Astari S.E.,
: Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: EXXON
: EXXON = bagian dari nama pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 19
: ===Bangunan yang dapat diangkut bukan dari logam; aspal, ter,dan bitumen; bahan bangunan [non-logam]; monumen, bukan
dari logam; pipa kaku, bukan dari logam, untuk bangunan===

740

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021032755
: 10/05/2021 16:10:23
:
: Hamsah Buton

540 Etiket

: Jl. Otista I A No. 12 RT. 011 RW. 001, Bidara Cina, Kota Administrasi Jakarta Timur,
DKI Jakarta, 13330
:
:

: Merek Kata dan Lukisan
: LMU
: Tidak Ada Terjemahan
: Terdiri dari Huruf L, M dan U di dalam lingkaran yang terbagi 2 warna merah dan abu-abu. Untuk huruf L berwarna merah,
untuk huruf M dan U berwarna abu-abu
: 9
: ===Alat peraga pendidikan; peralatan dan instrumen laboratorium===
: DID2021032757
: 10/05/2021 16:12:28
:
: Hamsah Buton

540 Etiket

: Jl. Otista I A No. 12 RT. 011 RW. 001, Bidara Cina, Kota Administrasi Jakarta Timur,
DKI Jakarta, 13330
:
:

: Merek Kata dan Lukisan
: LMU
: Tidak Ada Terjemahan
: Terdiri dari Huruf L, M dan U di dalam lingkaran yang terbagi 2 warna merah dan abu-abu. Untuk huruf L berwarna merah,
untuk huruf M dan U berwarna abu-abu
: 35, 5, 11
: ===Distributor alat kesehatan; Distributor alat pertanian; Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; jasa
distributor grosir untuk suku cadang dan komponen otomotif===
===Minyak kayu putih; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan,
Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon,
minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyokoyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil
makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung
obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk
pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk===
===lampu keamanan untuk penggunaan outdoor; lampu untuk penggunaan outdoor===
: DID2021032758
: 10/05/2021 16:13:11
:
: REAGEN NATALIE CIAYADI

540 Etiket

: Kopo Permai I J/7, Kel. Sukamenak, Kec. Margahayu, Kab. Bandung., Kabupaten
Bandung Barat, Jawa Barat
: H. Eko Tanuwiharja S.H.
: Komplek Banceuy Permai Kav. E-19 No. 27, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa
Barat 40111

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SATUJEJARING
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua, biru muda dan putih
: 9
: ===Antarmuka Pemrogaman Aplikasi (API) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa-jasa secara daring
(online) untuk membangun jaringan sosial, membangun aplikasi jejaring sosial, dan untuk memungkinakan para penggunanya
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menemukan, mengunduh, mengunggah, mengakses dan mengelola data; Aplikasi-aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
pendidikan bisnis dan jaringan bisnis; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk aplikasi seluler yang dapt diunduh, diunggah,
dilihat, ditulis, menghubungkan, dan mencari informasi lainnya; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi
perangkat lunak untuk memposting, mendistribusikan, dan melihat peluang kerja, untuk memposting dan melihat resume,
untuk berlangganan pemberitahuan pekerjaan melalui email dan teks, untuk menyaring pelamar pekerjaan dengan melihat
atau mengunduh resume dalam database resume, untuk mencari peluang kerja dan untuk melamar ke pekerjaan; aplikasi
perangkat lunak yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pengusaha mencari dan merekrut
karyawan.; aplikasi seluler; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer tablet; aplikasi yang dapat
diunduh; aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak
aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak
aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak komputer chatbot yang
dapat diunduh untuk memberikan informasi manajemen bisnis; perangkat lunak komputer dan aplikasi seluler untuk
memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, membuat blog, streaming,
menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, mengedit, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media
elektronik atau informasi melalui komputer dan jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam
mengotomatisasi dan mengelola proses bisnis; perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis; perangkat lunak untuk
aplikasi komputer; program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer
yang memfasilitasi jasa daring (online) untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses
untuk memulihkan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan
akses untuk mengunggah, mengunduh, mengakses, memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan,
menghubungkan, membagi dan menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi.===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032759
: 10/05/2021 16:13:21
:
: VANESSA WIREDJA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. DEWI SARTIKA No. 50, RT.002 RW.001, KEL. PABATON, Kota Bogor, Jawa
Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DOOU dan LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: coklat muda
: 30
: ===Agar-agar buah (gula-gula); Beras; Bihun instan; Burger Daging Ayam (Sandwich); Cone snack [makanan ringan
berbahan dasar tepung]; Karamel; Kerupuk; Kopi bubuk; Kue; Kue keranjang; Kue-kue; Kue-kue kering berbahan dasar dari
beras; Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Makanan dalam kaleng, alumunium kontener/alumunium foil maupun
kanton plastik siap saji yang terdiri dari nasi dan lauk pauknya dengan tambahan daging sapi/ daging ayam/ikan, sayursayuran, buahan-buahan dalam kaleng.; Makanan penutup; Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan
berbahan dasar tepung terigu; Makanan ringan terutama terdiri dari gandum; Makanan ringan yang terbuat dari tepung
kentang; Makanan yang mengandung tepung; Mie; Mie Keriting; Mie kering (rehydratable) seperti soba kering (organik), udon
kering (organik), ramen kering (organik), somen kering (organik); Mie yang terbuat dari Singkong; Pasta; Permen Jahe;
Permen Pastilles; Permen cokelat; Produk makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa
hidangan yang dimasak; Puding (makanan penutup); Roti tawar; Roti tawar manis; Roti, sandwich, biskuit; Sandwich egg
cheese; Sandwich smoked beef cheese; Seblak; Snack Bar (Makanan); Teh daun kelor; Teh herbal yang mengandung kelor;
Tepung atau Serbuk dari daun kelor yang dapat diminum atau dimasak menjadi tambahan makanan; bar energi dan makanan
ringan berbahan dasar gandum dan cokelat; bihun; biskuit; bubuk teh instan; burger keju [sandwich]; burger sayur [sandwich];
coklat; coklat batangan diisi; gula; gula batu; gula kristal; hamburger [sandwich]; jagung, diolah; kakao yang mengandung
kelor; kembang gula; keripik jagung; keripik tortilla jagung; keripik udang; kopi; kopi instan; kopi susu instan; kopi yang
mengandung kelor; kue basah; kue bolu; kue bulan; kue tart; kue-kue gurih; kue-kue segar; makanan batang berenergi
berbahan dasar kakao; makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan
sereal; makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis); makanan pengganti berbahan dasar
sereal dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup muesli; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan
ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar pati singkong diekstrusi; makanan ringan berbahan
dasar sereal; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan berbasis jagung; makanan siap saji berbahan
dasar mie; makanan yang dipanggang; makaroni; mie instan; mie kelor berwarna hijau; mie ramen; mie yang terbuat dari
tanaman kelor; mitsumame [Makanan penutup Jepang yang terdiri dari agar-agar, adzuki rebus dan buah-buahan dengan
sirup]; nougat; permen; permen peppermint; pilus; pizza; produk-produk kopi; produk-produk roti untuk makanan; ramen
[hidangan berbasis mie Jepang]; roti berlapis; roti berlapis keju dan daging asap; roti berlapis keju dan telur; roti kismis; roti*;
royal jelly *; sandwich burger daging sapi; spageti; teh; teh beraroma; teh bubuk; teh hitam; teh instan; teh melati; tepung
beras; tepung kentang *; tepung tapioka*; wafer; waffel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021032760
: 10/05/2021 16:13:28
:
: PT. Tomura Sukses Mitra

540 Etiket
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Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Office 8 Lantai 31 Unit A-F-G-H SCBD Lot 28, Jl. Jend Sudirman Kav 52-53,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Agus Nasrudin S.H.
: UNITED PATENT OFFICE Jl. Celebration Boulevard Blok AA15 No. 29, Grand
Wisata Bekasi 17510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TOMURA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, kuning, biru, putih
: 10
: ===Alat bantu pernapasan bayi (CPAP); Alat pemeriksa mata (optalmoskop); Alat pengukur tekanan darah; Alat terapi bekam;
Bantalan pemanas, listrik, untuk keperluan medis; Dot botol susu; Masker bedah sekali pakai; Penutup kepala untuk keperluan
medis (nurse cap); Peralatan dan instrumen medis; Peralatan kesehatan umum, yaitu kesehatan, kebugaran dan olahraga,
serta sensor, monitor dan layar kesehatan untuk mengukur, menampilkan, mencari, memantau, menyimpan dan mengirimkan
data biometrik, detak jantung, pergerakan badan serta pembakaran kalori; Peralatan untuk pengujian darah; Pisau
anatomi/pisau bedah; Sensor suhu untuk penggunaan medis; Tabung pernapasan; alat bantu Dengar; alat kontrasepsi; alat
untuk terapi; alat-alat dan instrumen-instrumen perawatan kecantikan listrik untuk keperluan rumah tangga; botol susu; es tas
untuk tujuan medis; jarum suntik; kondom; masker pelindung mulut untuk penggunaan medis; peralatan bedah; picks telinga;
sarung tangan untuk tujuan medis; tabung dan peralatan medis untuk pemberian makanan [alat medis]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032761
: 10/05/2021 16:15:38
:
: RULLY SULISTYANI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ds Sambirejo Rt 11 Rw 4 Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, 66314
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AMARA SKIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: UNGU
: 3
: ===krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021032763
: 10/05/2021 16:20:48
:
: FEBY DIANDA

540 Etiket

540 Etiket

: JL. MULYA SARI NO. 108 RT. 004 RW. 006, KEL. TANGKERANG SELATAN, KEC.
BUKIT RAYA, KOTA PEKANBARU, Kota Pekanbaru, Riau
: Anton Budiman S.H.
: Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430 Kota Jakarta Pusat Dki Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Fuchsia Beauty Care
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merupakan suatu penamaan
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Sabun kosmetik; gel kosmetik; kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik
dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif [makeup]; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
pemakaian di rambut; kosmetik untuk penggunaan pribadi; krim dan lotion kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan
kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan pelindung
matahari kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut===

Halaman 376 dari 1262

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032764
: 10/05/2021 16:21:17
:
: PT ETERNAL BRIGHT ELECTRIC

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Penggaron Lor, RT.001 RW.006, Penggaron Lor, Genuk, Kota Semarang –
Jawa Tengah , Kota Semarang, Jawa Tengah, 50113
: Hendra Prasetya M.Si
: Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18 Simpang Lima, Semarang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: G.T.E
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua, Emas
: 9
: ===Adaptor USB; Baterai ponsel (baterai isi ulang); Bel pintu listrik; Kabel USB; Peralatan pembatal kebisingan dan gema,
yaitu, speaker audio dan headphone pembatal gema; Perangkat lunak pembatal kebisingan dan gema yang dapat diunduh
atau direkam untuk mengendalikan dan mengoperasikan headphone dan speaker pembatal kebisingan dan gema; Perangkat
speaker atau audio; Power bank portabel; Profesional speaker sistem; Remote kontrol televisi; Sistem komponen audio terdiri
dari pengeras suara kitar (surround sound), pengeras suara, tuner, sound mixers, alat untuk menyamakan suara speaker
(equalizer), perekam audio, alat penerima radio; Speaker [peralatan audio]; Speaker aktif dan pasif; Speaker audio pintar;
Speaker mobil; Speaker yang dapat dikendalikan dengan suara; Stop kontak; Stop kontak listrik; USB flash drive; USB pengisi
daya; aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone (earphone cushions), bantalan earphone (earphone pads), dan sarung
earphone (earphone cases); aksesoris untuk perangkat seluler, portabel dan genggam, yaitu, earbud (perangkat pendengar
berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga), earphone dan headphone; antena; base chargers untuk perangkat elektronik
seluler; dispenser deterjen otomatis; earphone; earphone untuk telepon seluler; flashdisk; headphone; headset; kabel charger;
kabel dan konektor audio dan speaker listrik; kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; kartu
memori; meja atau unit yang dipasang di mobil yang dilengkapi loudspeaker untuk memungkinkan handset telepon digunakan
bebas genggam; pelindung dan penutup untuk speaker, speaker pintar, speaker audio, pengeras suara, amplifier dan
headphone dan earphone; pelindung layar untuk perangkat seluler; pelindung layar untuk telepon genggam; perangkat lunak
untuk memperbaharui (update) speaker nirkabel, amplifier, headphone dan earphone; power bank [baterai yang bisa diisi
ulang); sistem speaker yang terdiri dari pengeras suara dan kabinet untuk digunakan dengan pengeras suara; speaker audio
nirkabel; speaker audio pintar yang dikendalikan dengan suara dengan kemampuan asisten pribadi virtual; speaker getaran
portabel; speaker nirkabel; speaker portabel; speaker untuk pemutar media portabel; tempat speaker audio; timbangan
Dapur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021032765
: 10/05/2021 16:22:51
:
: Gray Zain

540 Etiket

: Jalan Terakota Perumahan Pondok Jaya Bintaro, RT. 004 RW. 006, Kelurahan
Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15412.,
Kota Tangerang Selatan, Banten, 15412
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GALAWISATA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Abu-Abu, Hitam, Putih
: 39
: ===Agen perjalanan Ibadah; Informasi online dan layanan pemesanan di bidang perjalanan wisata; Informasi perjalanan dan
destinasi perjalanan; Jasa agen perjalanan; Jasa agen perjalanan, seperti mengatur penyewaan kendaraan dan bis; Jasa
agen perjalanan, seperti mengatur transportasi penumpang melalui darat, udara dan laut; Jasa derek kendaraan bermotor
darurat dan bantuan jalan untuk pengemudi saat kendaraan rusak; Jasa diving dan snorkeling untuk tujuan komersil melalui
situs web; Jasa informasi dan panduan perjalanan dan wisata; Jasa lokasi dan pemesanan dini untuk parkir; Jasa pelayanan
perjalanan selam (diving); Jasa pelayanan perjalanan snorkeling; Jasa pemesanan langsung, pemesanan tiket, dan
pemesanan dini perjalanan; Jasa pemesanan langsung, pemesanan tiket, dan pemesanan dini transportasi; Jasa penyediaan
informasi perjalanan dari basis data komputer; Jasa penyewaan peralatan dan perlengkapan diving dan snorkeling; Jasa
perencanaan jadwal perjalanan; Jasa perjalanan wisata dengan menggunakan mobil offroad; Jasa wisata; Jasa-jasa
penyediaan informasi dan penyediaan ulasan tentang jasa-jasa travel dan tujuan menginap; Klub untuk perjalanan; Layanan
informasi perjalanan; Layanan informasi terkait dengan transportasi untuk tur perjalanan; Layanan penanganan kargo, seperti
penanganan bagasi penumpang dan mengatur pengiriman bagasi; Layanan pengaturan perjalanan dan pemesanan, tidak
termasuk untuk penginapan; Mengantar wisatawan; Mengatur pengurusan dokumen-dokumen perjalanan; Mengatur
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transportasi untuk tur perjalanan sebagai program bonus bagi pengguna kartu kredit; Menjual tiket transportasi dalam dan luar
negeri; Menyediakan informasi jalan dan lalu lintas; Menyelenggarakan pemanduan wisata petualangan dalam air;
Pemesanan untuk jasa transportasi; Pengaturan dan pemesanan untuk wisata diving dan snorkeling; Pengaturan pelayaran,
agen wisata; Pengaturan perjalanan tamasya dengan kapal; Pengaturan perjalanan wisata; Pengaturan tur perjalanan;
Pengaturan, pemesanan dan penyediaan voucher hotel oleh agen perjalanan; Pengemasan, pengambilan, transportasi,
pengiriman, dan penyimpanan barang, paket, parcel, dan pesan; Pengiriman Barang yang Dipesan dengan Jaringan Online
atau Internet; Pengiriman Makanan Olahan dengan Cara Pemesanan Online; Penyediaan informasi perjalanan, wisata,
geografi dan tujuan, peta, perencanaan rute perjalanan, informasi lalu lintas, parkir, dan kondisi jalan, dan arah untuk
berkendara, berjalan kaki, bersepada, dan transit secara massal melalui komputer, jaringan telekomunikasi, telepon selular,
perangkat genggam dan perangkat navigasi nirkabel; Penyediaan informasi, berita, dan komentar dalam bidang perjalanan
dan wisata; Penyediaan jasa reservasi online dan layanan pemesanan sehubungan dengan layanan pergudangan, layanan
penyimpanan, penyewaan ruang penyimpanan, sewa tempat parkir, layanan pengemasan, bongkar muat barang dan
pengiriman, transportasi dan pengiriman barang; Penyediaan jasa reservasi perjalanan dan informasi pemesanan melalui
online yang dapat dilakukan pencarian sehubungan dengan layanan pergudangan, layanan penyimpanan, penyewaan ruang
penyimpanan, sewa tempat parkir, layanan pengemasan, bongkar muat barang dan pengiriman, transportasi dan pengiriman
barang; Penyediaan peta interaktif [untuk keperluan perjalanan]; Penyediaan situs web dan database komputer online yang
dapat dilakukan pencarian untuk pemesanan langsung [booking] dan pemesanan dini [reserving] jasa transportasi, untuk
menghubungkan pengendara dengan penumpang, dan untuk menjadwalkan dan memberangkatkan kendaraan bermotor;
Penyediaan situs web dan database komputer online yang dapat dilakukan pencarian yang berisi informasi perjalanan, wisata,
geografi dan tujuan, peta, perencanaan rute perjalanan, informasi lalu lintas, parkir, dan kondisi jalan, dan arah berkendara,
berjalan kaki, bersepeda dan transit secara massal; Penyediaan situs web dan database komputer yang dapat dilakukan
pencarian yang menyajikan informasi mengenai jasa pengiriman dan pemesanan langsung untuk pengiriman barang;
Penyediaan ulasan penyedia perjalanan dan wisata; Perjalanan wisata (pariwisata); Transportasi penumpang; Transportasi
penumpang dengan kapal; Transportasi udara untuk penumpang, paket, surat, kargo dan barang; informasi on-line dan
layanan pemesanan di bidang perjalanan bisnis; informasi on-line dan layanan pemesanan di bidang perjalanan wisata;
informasi perjalanan tentang gangguan karena kondisi cuaca buruk; informasi travel; informasi yang berkaitan dengan layanan
perjalanan dan perjalanan disediakan secara online; jasa agen pemesanan perjalanan; jasa agen perjalanan; jasa agen tiket
pesawat; jasa konsultasi perjalanan; jasa kurir [pesan atau barang dagangan]; jasa menyelenggarakan pengaturan dan
pengantaran perjalanan wisata diving dan snorkeling bagi wisatawan; jasa menyelenggarakan perjalanan haji dan umroh; jasa
operator wisata selam; jasa paket liburan, yaitu jasa perencanaan rincian paket liburan, jasa advis rincian paket perencanaan
liburan, paket wisata perjalanan liburan, jasa pengaturan paket perjalanan wisata liburan; jasa pemandu wisata; jasa pemandu
wisata bawah air dengan diving dan snorkeling didampingi dan dipandu oleh instruktur selam pofesional; jasa pemandu wisata
tirta; jasa pemandu wisata untuk keperluan perjalanan dan transportasi; jasa pemberian nasehat sehubungan dengan
perjalanan; jasa pemesanan tiket kendaraan darat, laut, maupun udara untuk perjalanan serta wisata; jasa pemesanan
transportasi; jasa pemesanan, jasa reservasi atau informasi untuk wisata perjalanan, jasa reservasi atau informasi; jasa
pengadaan perjalanan wisata berpemandu; jasa pengangkutan penumpang, bagasi dan angkutan melalui udara dan darat;
jasa pengantaran orang-orang yang mengadakan perjalanan snorkeling dan diving wisata dalam air; jasa pengantaran orangorang yang mengadakan perjalanan wisata; jasa pengantaran orang-orang yang mengadakan perjalanan wisata dalam air;
jasa pengaturan perjalanan; jasa pengaturan perjalanan selam dan snorkeling; jasa pengaturan perjalanan untuk individu dan
kelompok; jasa pengiriman dan panduan perjalanan; jasa penjualan tiket kendaraan darat, laut, maupun udara untuk
perjalanan serta wisata; jasa penyediaan wisata (tur) dan ekskursi (darmawisata); jasa penyelenggraan pemandu wisata; jasa
perencanaan rute perjalanan; jasa perjalanan wisata; jasa perjalanan wisata udara; jasa perjalanan wisata, yaitu pengaturan
paket perjalanan, pengaturan perjalanan wisata; jasa reservasi tiket perjalanan dan wisata; jasa tour dan travel; jasa
transportasi dan pengiriman melalui udara, jalan, kereta api dan laut; jasa travel; jasa wisata bawah air diving dan snorkeling;
jasa-jasa pemesanan angkutan; jasa-jasa pengangkutan wisatawan; jasa-jasa pengaturan wisata; konsultasi di bidang
perjalanan bisnis yang disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang perjalanan wisata dan wisata
perjalanan wisata yang disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang perjalanan yang disediakan
oleh pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi perjalanan; konsultasi perjalanan dan layanan informasi; konsultasi yang
berkaitan dengan layanan perjalanan, transportasi dan penyimpanan; konsultasi yang berkaitan dengan perjalanan wisata dan
wisata perjalanan wisata; layanan agen perjalanan, yaitu, membuat reservasi dan pemesanan untuk transportasi dan layanan
pemesanan perjalanan; layanan antar-jemput penumpang bandara antara fasilitas parkir bandara dan bandara; layanan
check-in penumpang bandara; layanan informasi perjalanan dan lalu lintas; layanan informasi wisata yang berkaitan dengan
perjalanan; layanan konsultasi dan pemesanan yang berkaitan dengan perjalanan; layanan konsultasi yang berhubungan
dengan perjalanan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelacakan barang dalam perjalanan [informasi transportasi];
layanan maskapai khusus yang diberikan sebagai bagian dari program untuk penumpang maskapai yang sering bepergian,
yaitu perjalanan udara gratis, peningkatan kursi, check-in terlebih dahulu, salam perusahaan khusus untuk klien di titik-titik
check in dan di papan, penawaran perjalanan khusus untuk hotel dan penyewaan mobil, dan pengurangan biaya perjalanan;
layanan panduan perjalanan; layanan pariwisata medis menjadi layanan transportasi ke negara lain untuk tujuan menerima
perawatan medis; layanan pemandu wisata perjalanan pribadi; layanan pembungkus untuk perlindungan bagasi selama
perjalanan; layanan pemesanan dan pialang mobil sewaan dan transportasi mobil sewaan; layanan pemesanan perjalanan
yang disediakan oleh agen perjalanan; layanan pemesanan tiket perjalanan; layanan pemesanan untuk sewa kendaraan;
layanan penerbangan untuk transportasi penumpang; layanan pengangkutan jalan; layanan perjalanan udara; layanan
permohonan paspor dan visa perjalanan; layanan prioritas naik pesawat, check-in, tempat duduk, dan reservasi untuk
pelancong yang sering bepergian; layanan reservasi perjalanan singkat dan perjalanan jangka waktu tertentu secara online;
layanan reservasi transportasi; layanan transportasi dan perjalanan untuk orang-orang cacat; layanan transportasi untuk tur
wisata; layanan wisata medis dalam sifat mengatur dan memesan perjalanan ke negara lain untuk mendapatkan perawatan
medis, gigi dan bedah; layanan wisata medis menjadi pengaturan transportasi, pemesanan perjalanan dan pemesanan
perjalanan untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan wisata medis yang mengatur perjalanan dan layanan reservasi
ke negara lain untuk tujuan menerima perawatan medis; melakukan atau mengawal tur perjalanan; melakukan perjalanan
wisata keliling dengan sepeda; melakukan perjalanan wisata wisata dengan bus; melakukan tur perjalanan wisata; melakukan
wisata jalan-jalan dengan pesawat terbang; memberikan informasi kepada wisatawan mengenai tarif, jadwal, dan transportasi
umum; memberikan informasi kepada wisatawan yang berkaitan dengan wisata dan wisata perjalanan wisata; memberikan
informasi mengenai pengumpulan dan pengiriman aset dalam perjalanan , yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara,
kargo, dan kontainer pengiriman; memberikan informasi on-line yang berkaitan dengan perjalanan; memberikan informasi
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perjalanan dari basis data komputer online; memberikan informasi perjalanan melalui database yang dapat dicari secara
online; memberikan informasi perjalanan melalui situs web; memberikan informasi perjalanan wisata; memberikan informasi
perjalanan wisata, melalui Internet; memberikan informasi tentang pemesanan perjalanan bisnis, melalui Internet; memberikan
informasi tentang pengambilan dan pengiriman barang dalam perjalanan; memberikan informasi tentang perjalanan dan
wisata perjalanan; memberikan informasi tentang perjalanan, melalui Internet; memberikan informasi terkait perjalanan melalui
situs web; memberikan informasi terkait perjalanan wisata dan wisata perjalanan wisata melalui hotline atau pusat informasi;
memberikan informasi yang berkaitan dengan pengangkutan barang dan penumpang; memberikan informasi yang berkaitan
dengan perencanaan dan pemesanan perjalanan dan transportasi, melalui sarana elektronik; memberikan informasi yang
berkaitan dengan perencanaan dan pemesanan perjalanan maskapai, melalui sarana elektronik; memberikan informasi yang
berkaitan dengan perjalanan dan wisata perjalanan wisata; memberikan informasi yang berkaitan dengan perjalanan
maskapai, melalui sarana elektronik; memberikan petunjuk arah mengemudi untuk tujuan perjalanan; memberikan ulasan
penyedia layanan perjalanan, tujuan perjalanan, dan perjalanan wisata melalui jaringan komputer dan jaringan informasi
global; mengatur dan melakukan ekspedisi hutan dan safari untuk tujuan perjalanan; mengatur dan melakukan ekspedisi kuda
untuk tujuan perjalanan; mengatur dan melakukan ekspedisi sampan untuk tujuan perjalanan; mengatur dan melakukan
pelayaran, perjalanan wisata dan kunjungan; mengatur dan melakukan perjalanan wisata adaptif; mengatur dan melakukan
wisata kayak untuk tujuan perjalanan; mengatur dan memesan eco-travel melalui situs web; mengatur dan memesan
ekowisata dan ekowisata melalui situs web; mengatur dan memesan kapal pesiar; mengatur dan memesan kunjungan;
mengatur dan memesan kunjungan dan tur perjalanan wisata; mengatur dan memesan perjalanan; mengatur dan memesan
perjalanan sehari; mengatur dan memesan perjalanan untuk paket liburan; mengatur dan memesan perjalanan wisata dan
wisata perjalanan wisata; mengatur dan memesan perjalanan, perjalanan dan kapal pesiar; mengatur dan memesan
perjalanan, wisata kapal pesiar dan tamasya; mengatur dan memesan tur bus wisata kota; mengatur dan memesan tur
perjalanan; mengatur dan memesan tur perjalanan untuk keperluan bisnis atau liburan; mengatur dan memesan tur perjalanan
wisata; mengatur dan memesan wisata mengamati paus [wisata keliling wisata]; mengatur ekowisata dan ekowisata melalui
situs web; mengatur kunjungan bagi wisatawan; mengatur kunjungan sebagai bagian dari paket liburan; mengatur kunjungan,
perjalanan sehari, dan perjalanan wisata; mengatur layanan transportasi penumpang untuk orang lain melalui aplikasi online;
mengatur layanan transportasi untuk perjalanan, perjalanan sehari dan wisata keliling; mengatur layanan transportasi untuk tur
wisata; mengatur layanan transportasi untuk wisata dan kunjungan wisata; mengatur layanan transportasi untuk wisata keliling
sebagai bagian dari paket liburan; mengatur layanan transportasi untuk wisata tamasya kota dan wisata tamasya lainnya;
mengatur penyewaan mobil sebagai bagian dari paket liburan; mengatur perjalanan liburan; mengatur perjalanan melalui
udara dan laut; mengatur perjalanan melalui udara dan laut untuk paket liburan; mengatur perjalanan oleh agen wisata;
mengatur perjalanan ramah lingkungan melalui situs web; mengatur perjalanan sehari; mengatur perjalanan sehari, perjalanan
liburan dan wisata perjalanan wisata; mengatur perjalanan untuk paket liburan; mengatur perjalanan untuk studi, bahasa, dan
perjalanan pendidikan; mengatur perjalanan, wisata, dan kapal pesiar; mengatur transportasi barang dan penumpang melalui
darat dan laut; mengatur transportasi dan perjalanan; mengatur transportasi dan perjalanan sehari untuk penyandang cacat;
mengatur transportasi untuk perjalanan wisata; mengatur tur bus wisata kota dan wisata tamasya lainnya menggunakan alat
transportasi; mengatur tur dan wisata perjalanan wisata; mengatur tur perjalanan wisata; mengatur tur perjalanan wisata
sebagai bagian dari paket liburan; mengatur visa perjalanan, paspor dan dokumen perjalanan untuk orang yang bepergian ke
luar negeri; mengatur wisata lingkungan melalui situs web; mengatur wisata perjalanan dan kapal pesiar; mengatur wisata
perjalanan sebagai program bonus untuk pelanggan kartu kredit; mengatur wisata perjalanan yang disediakan oleh asosiasi
kepada anggotanya; mengatur, pengorganisasian, dan melakukan perjalanan bersepeda; mengemas artikel sesuai pesanan
dan spesifikasi orang lain; mengoordinasikan pengaturan perjalanan untuk individu dan kelompok; mengoperasikan jalan tol;
menjual karcis/tiket sarana angkutan darat/laut; menyediakan informasi jalan dan lalu lintas; menyediakan informasi mengenai
ketentuan jalan tol; menyediakan informasi yang berkaitan dengan perjalanan dan transportasi, melalui sarana elektronik;
menyediakan kapal pesiar untuk perjalanan; menyediakan kendaraan untuk wisata dan perjalanan; menyediakan layanan
pemesanan taksi melalui aplikasi seluler; menyediakan layanan transportasi dengan perahu untuk wisata mengamati paus
dengan pemandu; menyelenggarakan dan menjual pelayaran wisata; merencanakan dan mengatur tur wisata keliling dan
wisata sehari; merencanakan, mengatur dan memesan perjalanan; merencanakan, mengatur dan memesan perjalanan
dengan cara elektronik; organisasi perjalanan; panduan perjalanan dan layanan informasi perjalanan; panduan perjalanan,
layanan pendamping dan kurir; pelacakan dan penelusuran paket secara komputerisasi dalam perjalanan [informasi
transportasi]; pelacakan kendaraan penumpang atau barang menggunakan komputer atau sistem penentuan posisi global
[informasi transportasi]; pelacakan kendaraan penumpang dengan komputer [informasi transportasi]; pelacakan kendaraan
penumpang dengan komputer atau melalui sistem penentuan posisi global [informasi transportasi]; pemesanan dan mengatur
akses ke lounge bandara; pemesanan dan pemesanan transportasi untuk anjing; pemesanan dan pemesanan transportasi
untuk hewan peliharaan; pemesanan dan pemesanan transportasi untuk kucing; pemesanan dan pemesanan transportasi
untuk kuda; pemesanan dan pemesanan transportasi untuk orang lain melalui situs web; pemesanan dan pemesanan
transportasi untuk perjalanan wisata; pemesanan dan pemesanan transportasi untuk wisata hiking; pemesanan dan
pemesanan transportasi untuk wisata trekking; pemesanan dan pemesanan transportasi untuk wisatawan; pemesanan dan
pialang kursi untuk kereta api, kapal, bis dan pesawat; pemesanan eco-travel dan eco-tours melalui situs web; pemesanan
eco-travel melalui situs web; pemesanan kursi untuk perjalanan; pemesanan kursi untuk perjalanan kereta api; pemesanan
kursi untuk perjalanan pelatih; pemesanan kursi untuk perjalanan udara; pemesanan layanan perjalanan; pemesanan parkir
bandara; pemesanan perjalanan; pemesanan perjalanan melalui agen; pemesanan perjalanan melalui agen pihak ketiga;
pemesanan perjalanan melalui kantor wisata; pemesanan perjalanan, wisata, dan kapal pesiar; pemesanan ruang parkir;
pemesanan sewa mobil; pemesanan terkomputerisasi dan tiket tanpa kertas dari layanan transportasi maskapai; pemesanan
tiket untuk perjalanan; pemesanan transportasi; pemesanan transportasi melalui agen perjalanan; pemesanan transportasi
melalui jaringan komputer global; pemesanan transportasi melalui situs web; pemesanan transportasi untuk acara olahraga,
ilmiah, politik dan budaya; pemesanan transportasi untuk penumpang, barang dan hewan; pemesanan tur perjalanan wisata;
pemesanan tur perjalanan wisata melalui agen; pemesanan wisata lingkungan melalui situs web; penerbitan tiket untuk
perjalanan; pengaturan dan pemesanan wisata, kunjungan, wisata sehari dan wisata keliling kota; pengaturan perjalanan dan
layanan pemesanan; pengaturan perjalanan dan layanan pemesanan, dan penyediaan informasi yang berhubungan dengan
pengaturan perjalanan dan layanan pemesanan; pengaturan perjalanan singkat dan perjalanan jangka waktu tertentu dengan
kapal; pengawalan tur perjalanan; pengawalan tur perjalanan dan penyediaan informasi yang berkaitan dengan pengawalan
tur perjalanan; pengawalan wisata perjalanan; pengemasan barang dalam perjalanan; pengiriman barang dan pesan disertai
dengan balon atau presentasi baru; pengiriman barang melalui jalan darat atau kereta api; pengiriman pesan; pengiriman
pesan disertai dengan balon atau presentasi baru; pengiriman pesan melalui kurir; pengoperasian dan pengorganisasian
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wisata perjalanan; pengoperasian jaringan transportasi jalan; pengoperasian jaringan transportasi kereta api, jalan atau air;
pengoperasian tur perjalanan; pengorganisasian, pemesanan dan pengaturan kunjungan, perjalanan sehari dan wisata
perjalanan wisata; pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang, barang pribadi dan bagasi melalui jalan darat, kereta
api, laut dan udara; pengumpulan, penyimpanan, distribusi, dan pengiriman surat, korespondensi, majalah, paket, paket, surat
kabar, pengiriman dan barang, semuanya melalui kurir, jalan, rel, udara atau air; penyediaan informasi elektronik tentang
perjalanan; penyediaan informasi jalan dan lalu lintas; penyediaan informasi perjalanan; penyediaan informasi perjalanan
melalui jaringan komputer global; penyediaan informasi perjalanan wisata selam (diving) dan snorkeling di Pulau melalui situs
web; penyediaan informasi sehubungan dengan perjalanan dan turisme melalui internet atau melalui jaringan telekomunikasi;
penyediaan informasi tentang transportasi, perjalanan dan perencanaan rute dari basis data komputer yang dapat dicari
secara online; penyediaan informasi transportasi dan perjalanan; penyediaan informasi transportasi dan perjalanan melalui
perangkat dan perangkat telekomunikasi seluler; penyediaan informasi yang berhubungan dengan layanan transportasi kereta
api, bis, kapal dan pesawat termasuk informasi diagram pengoperasian, status pemesanan dan biaya transportasi;
penyediaan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan perjalanan wisata; penyediaan informasi yang berhubungan
dengan perjalanan; penyediaan informasi, berita, dan ulasan dari penyedia layanan perjalanan; penyediaan konsultasi
perjalanan; penyewaan kendaraan jalan; penyewaan kendaraan jalan dan kereta api, kecuali kendaraan penumpang;
penyewaan, pemesanan dan penyediaan kapal; penyewaan, pemesanan dan penyediaan kapal penumpang; penyewaan,
pemesanan dan penyediaan kapal, kapal pesiar, perahu dayung, perahu motor, kapal layar, kano dan perahu air lainnya;
penyewaan, pemesanan dan penyediaan kapal, perahu dayung, perahu motor, kapal layar dan kano; penyewaan, pemesanan
dan penyediaan kendaraan bermotor, sepeda dan kuda; penyewaan, pemesanan dan penyediaan perahu dayung, perahu
motor, kapal layar, dan sampan; penyewaan, pemesanan dan penyediaan pesawat terbang; penyimpanan barang dalam
perjalanan; penyimpanan barang penumpang; penyimpanan fisik pesan dan data yang disimpan secara elektronik;
perencanaan dan pemesanan perjalanan dan transportasi, melalui sarana elektronik; perencanaan dan pemesanan perjalanan
maskapai, melalui sarana elektronik; perencanaan, pengangkutan, pengangkutan wisatawan; reservasi dan pemesanan kapal
pesiar; reservasi dan pemesanan kursi untuk perjalanan; reservasi dan pemesanan transportasi untuk penumpang dengan
kapal pesiar; reservasi dan pemesanan transportasi untuk penumpang dengan mobilitas terbatas; reservasi dan pemesanan
transportasi untuk penumpang tunanetra dan tunanetra; reservasi perjalanan; reservasi perjalanan yang terkomputerisasi;
sewa, pemesanan, dan penyediaan kapal pesiar; transportasi barang dagangan dan penumpang; transportasi barang dan
penumpang melalui udara; transportasi barang melalui jalan darat; transportasi barang melalui jalan darat atau kereta api;
transportasi barang melalui laut, udara, kereta api atau jalan; transportasi barang penumpang; transportasi barang,
penumpang dan pelancong melalui udara; transportasi dan layanan pengiriman melalui jalan darat; transportasi dan
pengiriman barang, sampel dan barang dagangan dari segala jenis melalui jalan darat, kereta api dan kapal; transportasi jalan
komersial lokal dan jarak jauh; transportasi kapal penumpang; transportasi orang dan barang melalui jalan darat, kereta api,
air dan udara; transportasi orang dan barang melalui jalan darat, kereta api, kapal penumpang dan udara; transportasi orang
dan barang melalui jalan darat, kereta api, laut dan udara; transportasi pemakaman dengan kendaraan penumpang;
transportasi penumpang; transportasi penumpang dan barang; transportasi penumpang dan barang bawaan penumpang;
transportasi penumpang dan barang dengan kereta api; transportasi penumpang dan barang dengan mobil, kereta api, kapal
dan pesawat terbang; transportasi penumpang dan barang dengan perahu; transportasi penumpang dan barang melalui jalan
darat, kereta api, air dan udara; transportasi penumpang dan barang melalui jalan darat, kereta api, kapal dan udara;
transportasi penumpang dan barang melalui jalan darat, kereta api, laut dan udara; transportasi penumpang dan barang
melalui udara; transportasi penumpang dan kargo melalui udara; transportasi penumpang dengan air pedalaman; transportasi
penumpang dengan bus; transportasi penumpang dengan kapal pesiar; transportasi penumpang dengan kendaraan bermotor,
bus, kereta api, kapal dan pesawat terbang; transportasi penumpang dengan kereta api; transportasi penumpang dengan
kereta api kabel; transportasi penumpang dengan kereta api, feri, kendaraan bermotor dan kapal; transportasi penumpang
melalui jalan darat; transportasi penumpang melalui jalan darat, laut dan udara; transportasi penumpang melalui sungai,
kereta api, kapal feri, mobil dan kapal; transportasi penumpang melalui udara; transportasi udara untuk penumpang dan
barang; transportasi wisatawan; tur perjalanan dan layanan pemesanan tiket===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021032766
: 10/05/2021 16:23:13
:
: Kiky Ashtonya

540 Etiket

: Jalan Terakota Perumahan Pondok Jaya Bintaro, RT. 004 RW. 006, Kelurahan
Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15412.,
Kota Tangerang Selatan, Banten, 15412
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GALATRIP
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Tosca, Hitam, Putih
: 39
: ===Agen perjalanan Ibadah; Informasi online dan layanan pemesanan di bidang perjalanan wisata; Informasi perjalanan dan
destinasi perjalanan; Jasa agen perjalanan; Jasa agen perjalanan, seperti mengatur penyewaan kendaraan dan bis; Jasa
agen perjalanan, seperti mengatur transportasi penumpang melalui darat, udara dan laut; Jasa derek kendaraan bermotor
darurat dan bantuan jalan untuk pengemudi saat kendaraan rusak; Jasa diving dan snorkeling untuk tujuan komersil melalui
situs web; Jasa informasi dan panduan perjalanan dan wisata; Jasa lokasi dan pemesanan dini untuk parkir; Jasa pelayanan
perjalanan selam (diving); Jasa pelayanan perjalanan snorkeling; Jasa pemesanan langsung, pemesanan tiket, dan
pemesanan dini perjalanan; Jasa pemesanan langsung, pemesanan tiket, dan pemesanan dini transportasi; Jasa penyediaan
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informasi perjalanan dari basis data komputer; Jasa penyewaan peralatan dan perlengkapan diving dan snorkeling; Jasa
perencanaan jadwal perjalanan; Jasa perjalanan wisata dengan menggunakan mobil offroad; Jasa wisata; Jasa-jasa
penyediaan informasi dan penyediaan ulasan tentang jasa-jasa travel dan tujuan menginap; Klub untuk perjalanan; Layanan
informasi perjalanan; Layanan informasi terkait dengan transportasi untuk tur perjalanan; Layanan penanganan kargo, seperti
penanganan bagasi penumpang dan mengatur pengiriman bagasi; Layanan pengaturan perjalanan dan pemesanan, tidak
termasuk untuk penginapan; Mengantar wisatawan; Mengatur pengurusan dokumen-dokumen perjalanan; Mengatur
transportasi untuk tur perjalanan sebagai program bonus bagi pengguna kartu kredit; Menjual tiket transportasi dalam dan luar
negeri; Menyediakan informasi jalan dan lalu lintas; Menyelenggarakan pemanduan wisata petualangan dalam air;
Pemesanan untuk jasa transportasi; Pengaturan dan pemesanan untuk wisata diving dan snorkeling; Pengaturan pelayaran,
agen wisata; Pengaturan perjalanan tamasya dengan kapal; Pengaturan perjalanan wisata; Pengaturan tur perjalanan;
Pengaturan, pemesanan dan penyediaan voucher hotel oleh agen perjalanan; Pengemasan, pengambilan, transportasi,
pengiriman, dan penyimpanan barang, paket, parcel, dan pesan; Pengiriman Barang yang Dipesan dengan Jaringan Online
atau Internet; Pengiriman Makanan Olahan dengan Cara Pemesanan Online; Penyediaan informasi perjalanan, wisata,
geografi dan tujuan, peta, perencanaan rute perjalanan, informasi lalu lintas, parkir, dan kondisi jalan, dan arah untuk
berkendara, berjalan kaki, bersepada, dan transit secara massal melalui komputer, jaringan telekomunikasi, telepon selular,
perangkat genggam dan perangkat navigasi nirkabel; Penyediaan informasi, berita, dan komentar dalam bidang perjalanan
dan wisata; Penyediaan jasa reservasi online dan layanan pemesanan sehubungan dengan layanan pergudangan, layanan
penyimpanan, penyewaan ruang penyimpanan, sewa tempat parkir, layanan pengemasan, bongkar muat barang dan
pengiriman, transportasi dan pengiriman barang; Penyediaan jasa reservasi perjalanan dan informasi pemesanan melalui
online yang dapat dilakukan pencarian sehubungan dengan layanan pergudangan, layanan penyimpanan, penyewaan ruang
penyimpanan, sewa tempat parkir, layanan pengemasan, bongkar muat barang dan pengiriman, transportasi dan pengiriman
barang; Penyediaan peta interaktif [untuk keperluan perjalanan]; Penyediaan situs web dan database komputer online yang
dapat dilakukan pencarian untuk pemesanan langsung [booking] dan pemesanan dini [reserving] jasa transportasi, untuk
menghubungkan pengendara dengan penumpang, dan untuk menjadwalkan dan memberangkatkan kendaraan bermotor;
Penyediaan situs web dan database komputer online yang dapat dilakukan pencarian yang berisi informasi perjalanan, wisata,
geografi dan tujuan, peta, perencanaan rute perjalanan, informasi lalu lintas, parkir, dan kondisi jalan, dan arah berkendara,
berjalan kaki, bersepeda dan transit secara massal; Penyediaan situs web dan database komputer yang dapat dilakukan
pencarian yang menyajikan informasi mengenai jasa pengiriman dan pemesanan langsung untuk pengiriman barang;
Penyediaan ulasan penyedia perjalanan dan wisata; Perjalanan wisata (pariwisata); Transportasi penumpang; Transportasi
penumpang dengan kapal; Transportasi udara untuk penumpang, paket, surat, kargo dan barang; informasi on-line dan
layanan pemesanan di bidang perjalanan bisnis; informasi on-line dan layanan pemesanan di bidang perjalanan wisata;
informasi perjalanan tentang gangguan karena kondisi cuaca buruk; informasi travel; informasi yang berkaitan dengan layanan
perjalanan dan perjalanan disediakan secara online; jasa agen pemesanan perjalanan; jasa agen perjalanan; jasa agen tiket
pesawat; jasa konsultasi perjalanan; jasa kurir [pesan atau barang dagangan]; jasa menyelenggarakan pengaturan dan
pengantaran perjalanan wisata diving dan snorkeling bagi wisatawan; jasa menyelenggarakan perjalanan haji dan umroh; jasa
operator wisata selam; jasa paket liburan, yaitu jasa perencanaan rincian paket liburan, jasa advis rincian paket perencanaan
liburan, paket wisata perjalanan liburan, jasa pengaturan paket perjalanan wisata liburan; jasa pemandu wisata; jasa pemandu
wisata bawah air dengan diving dan snorkeling didampingi dan dipandu oleh instruktur selam pofesional; jasa pemandu wisata
tirta; jasa pemandu wisata untuk keperluan perjalanan dan transportasi; jasa pemberian nasehat sehubungan dengan
perjalanan; jasa pemesanan tiket kendaraan darat, laut, maupun udara untuk perjalanan serta wisata; jasa pemesanan
transportasi; jasa pemesanan, jasa reservasi atau informasi untuk wisata perjalanan, jasa reservasi atau informasi; jasa
pengadaan perjalanan wisata berpemandu; jasa pengangkutan penumpang, bagasi dan angkutan melalui udara dan darat;
jasa pengantaran orang-orang yang mengadakan perjalanan snorkeling dan diving wisata dalam air; jasa pengantaran orangorang yang mengadakan perjalanan wisata; jasa pengantaran orang-orang yang mengadakan perjalanan wisata dalam air;
jasa pengaturan perjalanan; jasa pengaturan perjalanan selam dan snorkeling; jasa pengaturan perjalanan untuk individu dan
kelompok; jasa pengiriman dan panduan perjalanan; jasa penjualan tiket kendaraan darat, laut, maupun udara untuk
perjalanan serta wisata; jasa penyediaan wisata (tur) dan ekskursi (darmawisata); jasa penyelenggraan pemandu wisata; jasa
perencanaan rute perjalanan; jasa perjalanan wisata; jasa perjalanan wisata udara; jasa perjalanan wisata, yaitu pengaturan
paket perjalanan, pengaturan perjalanan wisata; jasa reservasi tiket perjalanan dan wisata; jasa tour dan travel; jasa
transportasi dan pengiriman melalui udara, jalan, kereta api dan laut; jasa travel; jasa wisata bawah air diving dan snorkeling;
jasa-jasa pemesanan angkutan; jasa-jasa pengangkutan wisatawan; jasa-jasa pengaturan wisata; konsultasi di bidang
perjalanan bisnis yang disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang perjalanan wisata dan wisata
perjalanan wisata yang disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang perjalanan yang disediakan
oleh pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi perjalanan; konsultasi perjalanan dan layanan informasi; konsultasi yang
berkaitan dengan layanan perjalanan, transportasi dan penyimpanan; konsultasi yang berkaitan dengan perjalanan wisata dan
wisata perjalanan wisata; layanan agen perjalanan, yaitu, membuat reservasi dan pemesanan untuk transportasi dan layanan
pemesanan perjalanan; layanan antar-jemput penumpang bandara antara fasilitas parkir bandara dan bandara; layanan
check-in penumpang bandara; layanan informasi perjalanan dan lalu lintas; layanan informasi wisata yang berkaitan dengan
perjalanan; layanan konsultasi dan pemesanan yang berkaitan dengan perjalanan; layanan konsultasi yang berhubungan
dengan perjalanan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelacakan barang dalam perjalanan [informasi transportasi];
layanan maskapai khusus yang diberikan sebagai bagian dari program untuk penumpang maskapai yang sering bepergian,
yaitu perjalanan udara gratis, peningkatan kursi, check-in terlebih dahulu, salam perusahaan khusus untuk klien di titik-titik
check in dan di papan, penawaran perjalanan khusus untuk hotel dan penyewaan mobil, dan pengurangan biaya perjalanan;
layanan panduan perjalanan; layanan pariwisata medis menjadi layanan transportasi ke negara lain untuk tujuan menerima
perawatan medis; layanan pemandu wisata perjalanan pribadi; layanan pembungkus untuk perlindungan bagasi selama
perjalanan; layanan pemesanan dan pialang mobil sewaan dan transportasi mobil sewaan; layanan pemesanan perjalanan
yang disediakan oleh agen perjalanan; layanan pemesanan tiket perjalanan; layanan pemesanan untuk sewa kendaraan;
layanan penerbangan untuk transportasi penumpang; layanan pengangkutan jalan; layanan perjalanan udara; layanan
permohonan paspor dan visa perjalanan; layanan prioritas naik pesawat, check-in, tempat duduk, dan reservasi untuk
pelancong yang sering bepergian; layanan reservasi perjalanan singkat dan perjalanan jangka waktu tertentu secara online;
layanan reservasi transportasi; layanan transportasi dan perjalanan untuk orang-orang cacat; layanan transportasi untuk tur
wisata; layanan wisata medis dalam sifat mengatur dan memesan perjalanan ke negara lain untuk mendapatkan perawatan
medis, gigi dan bedah; layanan wisata medis menjadi pengaturan transportasi, pemesanan perjalanan dan pemesanan
perjalanan untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan wisata medis yang mengatur perjalanan dan layanan reservasi
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ke negara lain untuk tujuan menerima perawatan medis; melakukan atau mengawal tur perjalanan; melakukan perjalanan
wisata keliling dengan sepeda; melakukan perjalanan wisata wisata dengan bus; melakukan tur perjalanan wisata; melakukan
wisata jalan-jalan dengan pesawat terbang; memberikan informasi kepada wisatawan mengenai tarif, jadwal, dan transportasi
umum; memberikan informasi kepada wisatawan yang berkaitan dengan wisata dan wisata perjalanan wisata; memberikan
informasi mengenai pengumpulan dan pengiriman aset dalam perjalanan , yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara,
kargo, dan kontainer pengiriman; memberikan informasi on-line yang berkaitan dengan perjalanan; memberikan informasi
perjalanan dari basis data komputer online; memberikan informasi perjalanan melalui database yang dapat dicari secara
online; memberikan informasi perjalanan melalui situs web; memberikan informasi perjalanan wisata; memberikan informasi
perjalanan wisata, melalui Internet; memberikan informasi tentang pemesanan perjalanan bisnis, melalui Internet; memberikan
informasi tentang pengambilan dan pengiriman barang dalam perjalanan; memberikan informasi tentang perjalanan dan
wisata perjalanan; memberikan informasi tentang perjalanan, melalui Internet; memberikan informasi terkait perjalanan melalui
situs web; memberikan informasi terkait perjalanan wisata dan wisata perjalanan wisata melalui hotline atau pusat informasi;
memberikan informasi yang berkaitan dengan pengangkutan barang dan penumpang; memberikan informasi yang berkaitan
dengan perencanaan dan pemesanan perjalanan dan transportasi, melalui sarana elektronik; memberikan informasi yang
berkaitan dengan perencanaan dan pemesanan perjalanan maskapai, melalui sarana elektronik; memberikan informasi yang
berkaitan dengan perjalanan dan wisata perjalanan wisata; memberikan informasi yang berkaitan dengan perjalanan
maskapai, melalui sarana elektronik; memberikan petunjuk arah mengemudi untuk tujuan perjalanan; memberikan ulasan
penyedia layanan perjalanan, tujuan perjalanan, dan perjalanan wisata melalui jaringan komputer dan jaringan informasi
global; mengatur dan melakukan ekspedisi hutan dan safari untuk tujuan perjalanan; mengatur dan melakukan ekspedisi kuda
untuk tujuan perjalanan; mengatur dan melakukan ekspedisi sampan untuk tujuan perjalanan; mengatur dan melakukan
pelayaran, perjalanan wisata dan kunjungan; mengatur dan melakukan perjalanan wisata adaptif; mengatur dan melakukan
wisata kayak untuk tujuan perjalanan; mengatur dan memesan eco-travel melalui situs web; mengatur dan memesan
ekowisata dan ekowisata melalui situs web; mengatur dan memesan kapal pesiar; mengatur dan memesan kunjungan;
mengatur dan memesan kunjungan dan tur perjalanan wisata; mengatur dan memesan perjalanan; mengatur dan memesan
perjalanan sehari; mengatur dan memesan perjalanan untuk paket liburan; mengatur dan memesan perjalanan wisata dan
wisata perjalanan wisata; mengatur dan memesan perjalanan, perjalanan dan kapal pesiar; mengatur dan memesan
perjalanan, wisata kapal pesiar dan tamasya; mengatur dan memesan tur bus wisata kota; mengatur dan memesan tur
perjalanan; mengatur dan memesan tur perjalanan untuk keperluan bisnis atau liburan; mengatur dan memesan tur perjalanan
wisata; mengatur dan memesan wisata mengamati paus [wisata keliling wisata]; mengatur ekowisata dan ekowisata melalui
situs web; mengatur kunjungan bagi wisatawan; mengatur kunjungan sebagai bagian dari paket liburan; mengatur kunjungan,
perjalanan sehari, dan perjalanan wisata; mengatur layanan transportasi penumpang untuk orang lain melalui aplikasi online;
mengatur layanan transportasi untuk perjalanan, perjalanan sehari dan wisata keliling; mengatur layanan transportasi untuk tur
wisata; mengatur layanan transportasi untuk wisata dan kunjungan wisata; mengatur layanan transportasi untuk wisata keliling
sebagai bagian dari paket liburan; mengatur layanan transportasi untuk wisata tamasya kota dan wisata tamasya lainnya;
mengatur penyewaan mobil sebagai bagian dari paket liburan; mengatur perjalanan liburan; mengatur perjalanan melalui
udara dan laut; mengatur perjalanan melalui udara dan laut untuk paket liburan; mengatur perjalanan oleh agen wisata;
mengatur perjalanan ramah lingkungan melalui situs web; mengatur perjalanan sehari; mengatur perjalanan sehari, perjalanan
liburan dan wisata perjalanan wisata; mengatur perjalanan untuk paket liburan; mengatur perjalanan untuk studi, bahasa, dan
perjalanan pendidikan; mengatur perjalanan, wisata, dan kapal pesiar; mengatur transportasi barang dan penumpang melalui
darat dan laut; mengatur transportasi dan perjalanan; mengatur transportasi dan perjalanan sehari untuk penyandang cacat;
mengatur transportasi untuk perjalanan wisata; mengatur tur bus wisata kota dan wisata tamasya lainnya menggunakan alat
transportasi; mengatur tur dan wisata perjalanan wisata; mengatur tur perjalanan wisata; mengatur tur perjalanan wisata
sebagai bagian dari paket liburan; mengatur visa perjalanan, paspor dan dokumen perjalanan untuk orang yang bepergian ke
luar negeri; mengatur wisata lingkungan melalui situs web; mengatur wisata perjalanan dan kapal pesiar; mengatur wisata
perjalanan sebagai program bonus untuk pelanggan kartu kredit; mengatur wisata perjalanan yang disediakan oleh asosiasi
kepada anggotanya; mengatur, pengorganisasian, dan melakukan perjalanan bersepeda; mengemas artikel sesuai pesanan
dan spesifikasi orang lain; mengoordinasikan pengaturan perjalanan untuk individu dan kelompok; mengoperasikan jalan tol;
menjual karcis/tiket sarana angkutan darat/laut; menyediakan informasi jalan dan lalu lintas; menyediakan informasi mengenai
ketentuan jalan tol; menyediakan informasi yang berkaitan dengan perjalanan dan transportasi, melalui sarana elektronik;
menyediakan kapal pesiar untuk perjalanan; menyediakan kendaraan untuk wisata dan perjalanan; menyediakan layanan
pemesanan taksi melalui aplikasi seluler; menyediakan layanan transportasi dengan perahu untuk wisata mengamati paus
dengan pemandu; menyelenggarakan dan menjual pelayaran wisata; merencanakan dan mengatur tur wisata keliling dan
wisata sehari; merencanakan, mengatur dan memesan perjalanan; merencanakan, mengatur dan memesan perjalanan
dengan cara elektronik; organisasi perjalanan; panduan perjalanan dan layanan informasi perjalanan; panduan perjalanan,
layanan pendamping dan kurir; pelacakan dan penelusuran paket secara komputerisasi dalam perjalanan [informasi
transportasi]; pelacakan kendaraan penumpang atau barang menggunakan komputer atau sistem penentuan posisi global
[informasi transportasi]; pelacakan kendaraan penumpang dengan komputer [informasi transportasi]; pelacakan kendaraan
penumpang dengan komputer atau melalui sistem penentuan posisi global [informasi transportasi]; pemesanan dan mengatur
akses ke lounge bandara; pemesanan dan pemesanan transportasi untuk anjing; pemesanan dan pemesanan transportasi
untuk hewan peliharaan; pemesanan dan pemesanan transportasi untuk kucing; pemesanan dan pemesanan transportasi
untuk kuda; pemesanan dan pemesanan transportasi untuk orang lain melalui situs web; pemesanan dan pemesanan
transportasi untuk perjalanan wisata; pemesanan dan pemesanan transportasi untuk wisata hiking; pemesanan dan
pemesanan transportasi untuk wisata trekking; pemesanan dan pemesanan transportasi untuk wisatawan; pemesanan dan
pialang kursi untuk kereta api, kapal, bis dan pesawat; pemesanan eco-travel dan eco-tours melalui situs web; pemesanan
eco-travel melalui situs web; pemesanan kursi untuk perjalanan; pemesanan kursi untuk perjalanan kereta api; pemesanan
kursi untuk perjalanan pelatih; pemesanan kursi untuk perjalanan udara; pemesanan layanan perjalanan; pemesanan parkir
bandara; pemesanan perjalanan; pemesanan perjalanan melalui agen; pemesanan perjalanan melalui agen pihak ketiga;
pemesanan perjalanan melalui kantor wisata; pemesanan perjalanan, wisata, dan kapal pesiar; pemesanan ruang parkir;
pemesanan sewa mobil; pemesanan terkomputerisasi dan tiket tanpa kertas dari layanan transportasi maskapai; pemesanan
tiket untuk perjalanan; pemesanan transportasi; pemesanan transportasi melalui agen perjalanan; pemesanan transportasi
melalui jaringan komputer global; pemesanan transportasi melalui situs web; pemesanan transportasi untuk acara olahraga,
ilmiah, politik dan budaya; pemesanan transportasi untuk penumpang, barang dan hewan; pemesanan tur perjalanan wisata;
pemesanan tur perjalanan wisata melalui agen; pemesanan wisata lingkungan melalui situs web; penerbitan tiket untuk
perjalanan; pengaturan dan pemesanan wisata, kunjungan, wisata sehari dan wisata keliling kota; pengaturan perjalanan dan

Halaman 382 dari 1262

layanan pemesanan; pengaturan perjalanan dan layanan pemesanan, dan penyediaan informasi yang berhubungan dengan
pengaturan perjalanan dan layanan pemesanan; pengaturan perjalanan singkat dan perjalanan jangka waktu tertentu dengan
kapal; pengawalan tur perjalanan; pengawalan tur perjalanan dan penyediaan informasi yang berkaitan dengan pengawalan
tur perjalanan; pengawalan wisata perjalanan; pengemasan barang dalam perjalanan; pengiriman barang dan pesan disertai
dengan balon atau presentasi baru; pengiriman barang melalui jalan darat atau kereta api; pengiriman pesan; pengiriman
pesan disertai dengan balon atau presentasi baru; pengiriman pesan melalui kurir; pengoperasian dan pengorganisasian
wisata perjalanan; pengoperasian jaringan transportasi jalan; pengoperasian jaringan transportasi kereta api, jalan atau air;
pengoperasian tur perjalanan; pengorganisasian, pemesanan dan pengaturan kunjungan, perjalanan sehari dan wisata
perjalanan wisata; pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang, barang pribadi dan bagasi melalui jalan darat, kereta
api, laut dan udara; pengumpulan, penyimpanan, distribusi, dan pengiriman surat, korespondensi, majalah, paket, paket, surat
kabar, pengiriman dan barang, semuanya melalui kurir, jalan, rel, udara atau air; penyediaan informasi elektronik tentang
perjalanan; penyediaan informasi jalan dan lalu lintas; penyediaan informasi perjalanan; penyediaan informasi perjalanan
melalui jaringan komputer global; penyediaan informasi perjalanan wisata selam (diving) dan snorkeling di Pulau melalui situs
web; penyediaan informasi sehubungan dengan perjalanan dan turisme melalui internet atau melalui jaringan telekomunikasi;
penyediaan informasi tentang transportasi, perjalanan dan perencanaan rute dari basis data komputer yang dapat dicari
secara online; penyediaan informasi transportasi dan perjalanan; penyediaan informasi transportasi dan perjalanan melalui
perangkat dan perangkat telekomunikasi seluler; penyediaan informasi yang berhubungan dengan layanan transportasi kereta
api, bis, kapal dan pesawat termasuk informasi diagram pengoperasian, status pemesanan dan biaya transportasi;
penyediaan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan perjalanan wisata; penyediaan informasi yang berhubungan
dengan perjalanan; penyediaan informasi, berita, dan ulasan dari penyedia layanan perjalanan; penyediaan konsultasi
perjalanan; penyewaan kendaraan jalan; penyewaan kendaraan jalan dan kereta api, kecuali kendaraan penumpang;
penyewaan, pemesanan dan penyediaan kapal; penyewaan, pemesanan dan penyediaan kapal penumpang; penyewaan,
pemesanan dan penyediaan kapal, kapal pesiar, perahu dayung, perahu motor, kapal layar, kano dan perahu air lainnya;
penyewaan, pemesanan dan penyediaan kapal, perahu dayung, perahu motor, kapal layar dan kano; penyewaan, pemesanan
dan penyediaan kendaraan bermotor, sepeda dan kuda; penyewaan, pemesanan dan penyediaan perahu dayung, perahu
motor, kapal layar, dan sampan; penyewaan, pemesanan dan penyediaan pesawat terbang; penyimpanan barang dalam
perjalanan; penyimpanan barang penumpang; penyimpanan fisik pesan dan data yang disimpan secara elektronik;
perencanaan dan pemesanan perjalanan dan transportasi, melalui sarana elektronik; perencanaan dan pemesanan perjalanan
maskapai, melalui sarana elektronik; perencanaan, pengangkutan, pengangkutan wisatawan; reservasi dan pemesanan kapal
pesiar; reservasi dan pemesanan kursi untuk perjalanan; reservasi dan pemesanan transportasi untuk penumpang dengan
kapal pesiar; reservasi dan pemesanan transportasi untuk penumpang dengan mobilitas terbatas; reservasi dan pemesanan
transportasi untuk penumpang tunanetra dan tunanetra; reservasi perjalanan; reservasi perjalanan yang terkomputerisasi;
sewa, pemesanan, dan penyediaan kapal pesiar; transportasi barang dagangan dan penumpang; transportasi barang dan
penumpang melalui udara; transportasi barang melalui jalan darat; transportasi barang melalui jalan darat atau kereta api;
transportasi barang melalui laut, udara, kereta api atau jalan; transportasi barang penumpang; transportasi barang,
penumpang dan pelancong melalui udara; transportasi dan layanan pengiriman melalui jalan darat; transportasi dan
pengiriman barang, sampel dan barang dagangan dari segala jenis melalui jalan darat, kereta api dan kapal; transportasi jalan
komersial lokal dan jarak jauh; transportasi kapal penumpang; transportasi orang dan barang melalui jalan darat, kereta api,
air dan udara; transportasi orang dan barang melalui jalan darat, kereta api, kapal penumpang dan udara; transportasi orang
dan barang melalui jalan darat, kereta api, laut dan udara; transportasi pemakaman dengan kendaraan penumpang;
transportasi penumpang; transportasi penumpang dan barang; transportasi penumpang dan barang bawaan penumpang;
transportasi penumpang dan barang dengan kereta api; transportasi penumpang dan barang dengan mobil, kereta api, kapal
dan pesawat terbang; transportasi penumpang dan barang dengan perahu; transportasi penumpang dan barang melalui jalan
darat, kereta api, air dan udara; transportasi penumpang dan barang melalui jalan darat, kereta api, kapal dan udara;
transportasi penumpang dan barang melalui jalan darat, kereta api, laut dan udara; transportasi penumpang dan barang
melalui udara; transportasi penumpang dan kargo melalui udara; transportasi penumpang dengan air pedalaman; transportasi
penumpang dengan bus; transportasi penumpang dengan kapal pesiar; transportasi penumpang dengan kendaraan bermotor,
bus, kereta api, kapal dan pesawat terbang; transportasi penumpang dengan kereta api; transportasi penumpang dengan
kereta api kabel; transportasi penumpang dengan kereta api, feri, kendaraan bermotor dan kapal; transportasi penumpang
melalui jalan darat; transportasi penumpang melalui jalan darat, laut dan udara; transportasi penumpang melalui sungai,
kereta api, kapal feri, mobil dan kapal; transportasi penumpang melalui udara; transportasi udara untuk penumpang dan
barang; transportasi wisatawan; tur perjalanan dan layanan pemesanan tiket===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021032767
: 10/05/2021 16:23:23
:
: Great Wall Motor Company Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2266 CHAOYANG SOUTH STREET, BAODING, HEBEI, 071000
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 37
: ===Pusat layanan kendaraan untuk pengisian bahan bakar dan perawatan kendaraan; anti karat; balancing ban; layanan
perbaikan kerusakan kendaraan; mencuci kendaraan; pelumasan kendaraan dengan lemak/gemuk; pemasangan,
pemeliharaan, dan perbaikan mesin; pembersihan kendaraan; pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor;

540 Etiket
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pemeliharaan kendaraan; pemolesan kendaraan; perawatan anti karat untuk kendaraan; perbaikan ban karet; pernis;
vulkanisir ban===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021032768
: 10/05/2021 16:24:28
:
: Great Wall Motor Company Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2266 CHAOYANG SOUTH STREET, BAODING, HEBEI, 071000
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 35
: ===iklan; jasa pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk bisnis lain]; konsultasi manajemen dan organisasi
bisnis; layanan agen ekspor-impor; pemasaran; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; promosi penjualan untuk pihak lain===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032769
: 10/05/2021 16:27:11
:
: Great Wall Motor Company Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2266 CHAOYANG SOUTH STREET, BAODING, HEBEI, 071000
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 12
: ===Bodi mobil; Mobil tanpa pengemudi (mobil otonom); Penutup ban cadangan; ban mobil; bumper untuk mobil; freewheels
untuk kendaraan darat; gear box untuk kendaraan darat; gerobak menjadi kendaraan darat bermotor; jendela untuk
kendaraan; kaca depan; kaca spion; kantong udara [alat pengaman untuk mobil]; kendaraan elektrik; kendaraan untuk
bergerak di darat, udara, air atau rel.; kerudung untuk mesin kendaraan; kopling untuk kendaraan darat; mesin untuk
kendaraan darat; mobil; mobil kemah; motor untuk kendaraan darat; papan kendaraan berjalan; penutup jok untuk kendaraan;
peredam kejut untuk mobil; pintu untuk kendaraan; pompa untuk ban sepeda; rem untuk kendaraan; roda kemudi untuk
kendaraan; roda untuk mobil; sabuk pengaman untuk kursi kendaraan; sasis mobil; sepeda; tirai penghalang sinar matahari
yang disesuaikan untuk mobil; troli *===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032771
: 10/05/2021 16:28:48
:
: Great Wall Motor Company Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2266 CHAOYANG SOUTH STREET, BAODING, HEBEI, 071000
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 9
: ===Baterai, listrik, untuk kendaraan; Peralatan pengenalan wajah; akumulator, listrik, untuk kendaraan; aplikasi perangkat

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak ponsel yang dapat diunduh; artikel reflektif untuk dipakai, untuk
pencegahan kecelakaan; file gambar yang dapat diunduh; menyelamatkan suar pensinyalan laser; meter pencari satelit;
monitor [program komputer]; peralatan antar komunikasi; perangkat lunak screen saver komputer, direkam atau diunduh;
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program komputer, dapat diunduh; program komputer, direkam; program pengoprasian komputer terekam; rekaman piringan
hitam ; stoples akumulator; stoples baterai; tanda-tanda digital; telepon selular===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032772
: 10/05/2021 16:30:04
:
: Hermose Biotech Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: NO. 66, SECTION 1, WENHUA 2ND ROAD, LINKOU DISTRICT, NEW TAIPEI CITY,
TAIWAN PROVINCE
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LOVISM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Krem Jerawat Non Medis; astringen untuk keperluan kosmetik; kit kosmetik; kosmetik; krim anti-bintik; krim anti-kerut; krim
pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim tabir surya; masker kecantikan; minyak esensial aromatik; parfum; sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; wangi-wangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032773
: 10/05/2021 16:31:51
:
: Shenzhen Freme Feeling Technology Limited

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room407-A, Building 11, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park,
No. 16, Keji South Road, High-tech Zone Community, Yuehai Street, Nanshan
District, Shenzhen, Guangdong Province
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FREME logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 9
: ===Kabel USB; Kotak untuk pengeras suara; Pengisi daya baterai ponsel untuk digunakan di kendaraan; aplikasi ponsel
pintar, dapat diunduh; baterai, listrik; casing untuk ponsel pintar; dudukan telepon genggam; earphone; film pelindung yang
disesuaikan untuk layar ponsel cerdas; headset tanpa kabel untuk smartphone; jam tangan pintar; peralatan pengisi daya
untuk perangkat yang dapat diisi ulang; perangkat untuk memutar pembawa suara dan gambar; ponsel pintar; senter
[fotografi]; tongkat selfie untuk digunakan dengan smartphone===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021032774
: 10/05/2021 16:32:05
:
: Sahlan Zuliansyah

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bandeng No. 3 Kel. Laksana, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh (23122), Kota Banda
Aceh, Aceh, 23122
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Veranda Architects
: Beranda Arsitek

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 42
: ===Arsitektur; Desain arsitektural dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait Desain arsitektural; Desain dan
penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait interior arsitektural; Konsultasi arsitektur, termasuk arsitektur pusat
perbelanjaan; Layanan Konsultasi arsitektur dan desain interior; desain arsitektur; desain arsitektur di bidang kondominium
mewah; desain arsitektur di bidang rumah keluarga tunggal; jasa arsitektur dan teknik; jasa arsitektur interior; jasa arsitektur

740
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untuk desain bangunan; jasa arsitektur untuk desain bangunan industri; jasa arsitektur untuk desain bangunan kantor; jasa
arsitektur untuk desain bangunan komersial; jasa arsitektur untuk desain pusat perbelanjaan; jasa arsitektur untuk desain
tempat ritel; jasa arsitektur untuk merencanakan bangunan, bangunan industri dan bangunan komersial; jasa arsitektur yang
berkaitan dengan pengembangan lahan; jasa desain, pengembangan dan arsitektur; konsultasi arsitektur; konsultasi di bidang
arsitektur dan penyusunan konstruksi; konsultasi di bidang desain arsitektur; konsultasi perancangan arsitektur dan konstruksi;
konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan arsitektur; layanan arsitektur; layanan arsitektur yang berkaitan dengan
perencanaan real estat dan pengembangan tanah; layanan arsitektur, teknik dan lingkungan; layanan desain berbantuan
komputer yang berkaitan dengan arsitektur; manajemen proyek arsitektur; memberikan informasi di bidang desain arsitektur
melalui situs web; penelitian arsitektur; penyusunan laporan arsitektur; perencanaan arsitektur; perencanaan arsitektur dan
layanan konsultasi; persiapan rencana arsitektur; saran, konsultasi dan informasi yang berhubungan dengan interior dan
eksterior bangunan, teknik, dampak lingkungan, jasa sertifikasi dan jasa arsitektural===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021032775
: 10/05/2021 16:32:29
:
: FRANKY KINGSLI

540 Etiket

: Komp. Nagoya New Town Blk Q No. 8, RT.001 RW.008, Kel/Desa Lubuk Baja Kota,
Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kota Batam, Kepulauan Riau
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Lao Wen Cheng Xuan Zhuang 8888 + Tulisan Kanji + Lukisan
: Tulisan Mandarin (dalam lukisan) artinya Merek Dewa Langit; Tulisan Mandarin (dalam kotak) = Negara
Aman Sentosa; Cuaca Baik; Keberuntungan; Kaya Dengan Pengetahuan; Usaha Lancar; Sekeluarga
Aman

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, kuning, krem, putih
: 16
: ===Kertas Sembahyang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032776
: 10/05/2021 16:33:24
:
: Ningbo Sailing Import & Export Co., Limited

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 8-27-1, Building 017, No. 128 Huizhan Road, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang
Province
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PHOOHI logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 28
: ===Mainan; Permainan; Pohon natal dari bahan sintetis; alat memanah; alat untuk memancing; bola untuk game; kolam
renang [artikel bermain]; mesin untuk latihan fisik; peralatan pelatihan tubuh; permainan catur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek

: DID2021032777
: 10/05/2021 16:34:28
:
: Fajar Ichwan Fauzan

540 Etiket

: Jalan Bintara IV No. 53 Gang Merdeka 1, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Bintara,
Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17134., Kota Bekasi, Jawa Barat,
17134
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

: Merek Kata dan Lukisan
: CAPT.
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 25
: ===Ampu (Tutup Kepala); BAJU DARI KULIT; Bagian tumit untuk kaos kaki; Baju Batabue; Baju Hangat; Baju Hangat
berkerah; Baju Hangat kerah kura-kura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju
Hangat untuk anak-anak; Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung;
Baju Syar'i; Baju Tikim; Baju atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat
tenis; Baju koko; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Baru Oholu
(Pakaian Adat); Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana Komprang;
Celana dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana kerja; Celana ketat tipis
untuk wanita; Celana korduroi; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin; Celana panjang denim; Celana
panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana panjang yang dilapisi lilin;
Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek sepak bola Amerika; Celana
pendek untuk berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin; Celana yang dilapisi lilin; Cimata
(Pakaian Adat); Daster tidur; Deta (Tutup Kepala); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Hande-Hande (Ulos Bagian Atas
Laki-Laki (Pakaian)); Ikat Kepala; Ikat kaos kaki elastis; Ikat kepala (pakaian); Ikat kepala agar tidak berkeringat; Jaket Jeans;
Jaket anak-anak; Jaket bordir; Jaket bulu atau wol; Jaket garbadine [pakaian]; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket
printing; Jaket sablon; Jaket tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang
terbuat dari bahan berlapis; Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket
windbreaker; Jaket wol; Jaket yang diisi; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jas Kaen
Serebet; Jas anak-anak; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; Kaos Promosi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi;
Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak
bola Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus kaki sepak bola Amerika; Kaus kaki setinggi lutut; Kaus pakaian; Kemeja
(lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung
kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan; Kun (Rok Bagian Bawah); Manset untuk
lengan kemejas (pakaian); Masker penutup mata untuk tidur; Meukasah (Baju); Meukeutop (Tutup Kepala); Oroba Si Oli
(Pakaian Adat); Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian
Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian
Dalam (undergarments); Pakaian Pria Jeans; Pakaian Tidur; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian
bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan,
pakaian renang; Pakaian bayi; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus
oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat
pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam; Pakaian dari bahan spandek;
Pakaian dinas seragam; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian linen;
Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian penutup di pantai; Pakaian tidur; Pakaian tidur dan
pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu
olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian wanita jeans; Pakaian, tutup kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa
kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan
(handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket,
kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap
keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo,
pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi
stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian
wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur,
pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang
dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana
pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk
pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana
panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang,
skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel
panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos,
cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos
oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek,
piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos
aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka,
mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian,
celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk
olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal,
sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan
tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus
kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket,
sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan,
kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur,
topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah
liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang,
pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan
seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana
pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
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setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pelindung mata sebagai tutup kepala;
Pelindung telinga [pakaian]; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos
kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Penutup kepala yang dilapisi lilin; Penutup kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu,
topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Pita atau karet penahan kaos kaki; Potonganpotongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rok Jeans; Rok Luar; Rok dalam [pakaian dalam]; Rok pengantin; Sarung batik;
Sarung tangan tenun (pakaian); Sepatu olahraga atau santai; Setelan pakaian main; Sileuweu (Celana); Singkot (Ulos Bagian
Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui
kepala (pullovers); Syal; Syal Serbaguna; Syal penutup bahu yang digunakan untuk tukang cukur; Syal tabung leher; Syal
untuk menutup kepala; Syal, shawls (syal); T-shirt; T-shirt bordir; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo
desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; T-shirt printing; T-shirt sablon; Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala
(Pakaian)); Tengkulok (Penutup Kepala); Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Toka-Toka (Aksesoris Selempang Di Dada Dan
Hiasan Untuk Penutup Kepala); Topi (penutup kepala) renang; Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi
dari sinar matahari (pakaian); Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi pramuka; Topi sebagai tutup kepala; Topi
tahan dingin; Topi tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin; Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang
terbuat dari wol; Toro (Baju Kurung); Tudung (Topi); Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala wanita (pakaian); Tutup kepala;
Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi listrik; Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos (Pakaian Adat);
artikel pakaian untuk bayi dan balita; artikel pakaian untuk manusia; atasan [pakaian]; atasan baju tanpa lengan; atasan rajut;
babushkas [selendang kepala]; bagian depan kemeja; baju; baju angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju
berburu; baju berkerah; baju busana muslim; baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju
kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat; baju luar untuk memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju militer;
baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian);
baju rami; baju santai; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk
orang dewasa; baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot; band leher [bagian dari pakaian]; bandana [syal]; bandeaux
[pakaian]; bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; bantalan penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari
pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan
balita; bingkai topi [kerangka]; bius pedal denim; blazer; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang
batik; blus lengan pendek batik; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; capris denim; celana; celana anak;
celana angin; celana atletik; celana bahan katun; celana balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi
[pakaian]; celana berburu; celana berkuda; celana bermuda; celana bersalin; celana bersepeda; celana berupa kaos kaki
(stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam
wanita; celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana dinas; celana empuk untuk penggunaan atletik;
celana formal; celana golf; celana haji; celana hiking; celana hujan; celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat
seperti legging; celana jogging; celana kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana kertas;
celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat bib; celana ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging;
celana mandi; celana militer; celana olahraga; celana olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana
olahraga untuk pria; celana pakaian; celana palazzo; celana panjang; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor];
celana panjang besar batik; celana panjang longgar; celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang
untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang
yang ketat; celana panjang yang menyerap keringat; celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana
pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin;
celana pendek bersepeda; celana pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba;
celana pendek denim; celana pendek empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana
pendek kargo; celana pendek keringat; celana pendek pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan
karet pada bagian pinggang; celana pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana
pendek tenis; celana pendek tinju; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk
orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk renang; celana pendek untuk selancar; celana pendek untuk
wanita; celana perawat; celana plastik; celana pof; celana popok bayi; celana pria; celana renang; celana salju; celana santai;
celana ski; celana snowboard; celana stretch; celana tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman; celana tanaman
denim; celana tanggung; celana tempur; celana trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk
olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana untuk wanita; celana yang menyerap keringat; celana yoga; celemek [pakaian];
chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup telinga]; dickeys
[bagian depan baju]; earbands [pakaian]; foulards [artikel pakaian]; gaun [pakaian bisnis]; gaun denim; gaun jumper (baju
hangat); gaun rajut; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat
[bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian];
gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; hakama [rok lipit untuk kimono formal]; helm liner [hiasan kepala]; hoodies; ikat
pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket angin; jaket
barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket
bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim;
jaket empuk; jaket garbadine (pakaian); jaket hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket kasual; jaket
katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi pakaian;
jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan; jaket olahraga; jaket panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket
pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut; jaket reversibel; jaket ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket
snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan angin; jaket tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat
tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket wol; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian
dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jaket, jaket olahraga,
jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi sepak bola; jaket, sepatu bot dan rompi untuk memancing; jas; jas [pakaian
bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas hujan setelan; jas kulit; jas luar; jas luar-jas luar; jas
mandi; jas panjang; jas pelaut; jas penerbangan; jas satu potong; jas serikat; jas snowboard; jas taekwondo; jas tahan air
untuk pengendara sepeda motor; jas tiga potong [pakaian]; jas-jas luar yang panjang; jeans biru; jeogori [pakaian dasar dasar
dari pakaian tradisional Korea]; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; juban [kaus untuk kimono]; jumpsuits
[pakaian]; kaftan batik (pakaian); kantong untuk pakaian; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene;
kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam
sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos lengan pendek; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos
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oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak
bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football;
kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus; kaus [baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus bola voli; kaus kaki; kaus kaki air; kaus
kaki anak-anak; kaus kaki anti-keringat; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana panjang; kaus kaki dan stoking; kaus kaki nonslip; kaus kaki olahraga; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kaus kaki pergelangan kaki; kaus kaki pria; kaus kaki
replika; kaus kaki sandal; kaus kaki sekali pakai; kaus kaki sepak bola; kaus kaki tanpa kaki; kaus kaki tenis; kaus kaki termal;
kaus kaki untuk bayi; kaus kaki wanita; kaus kaki wol; kaus kaki yang menyerap keringat; kaus lengan panjang; kaus lengan
pendek; kaus olahraga; kaus pengendara sepeda; kaus sepak bola; kaus tanpa lengan; kaus tanpa lengan, pakaian; kaus
yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kebaya batik (pakaian); kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha
kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja
golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja
lengan pendek; kemeja memancing; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rajutan; kemeja rugby;
kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita;
kemeja yoga; kemeja-jacs; kepala membungkus [pakaian]; kepala sweatbands; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; ketiak
gussets [bagian dari pakaian]; ketuk celana; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian yayasan]; korset
menjadi pakaian dalam; koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum rakyat [pakaian]; kuk baju; lacak jaket; laci [pakaian]; lapisan
jaket; lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; legging [celana panjang]; legging menjadi celana panjang;
magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [kaus kaki]; maillots [pakaian renang]; manset lengan
kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel denim; mantel rok;
masker tidur; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; memanjat baju; membungkus bahu
[pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian; menjalankan jas; miters [topi]; muffs [pakaian]; nemaki [jubah tidur Jepang];
overshirts; pakaian; pakaian (jaket) memancing; pakaian atasan dari bulu; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah
untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian
bawahan untuk wanita; pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bersulam; pakaian
bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam dari wol; pakaian
dalam kertas; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian dalam tenun; pakaian dalam
termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang menyerap
keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan;
pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal untuk pria; pakaian
golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian kendo;
pakaian kering; pakaian kertas; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi;
pakaian lampin; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian luar untuk anak lakilaki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria;
pakaian luar untuk wanita; pakaian malam; pakaian mandi; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian olahraga; pakaian pantai;
pakaian pas untuk pria; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian pram; pakaian pria;
pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja
rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang; pakaian renang one-piece; pakaian renang thong; pakaian renang
untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian resmi; pakaian ruam; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian
seragam; pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan air, yaitu,
sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian tidur;
pakaian tidur [pakaian]; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk
pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk
anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk judo; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk
penggunaan teater; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk
skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian
wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam,
pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah,
sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana
yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track
suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang mengandung zat pelangsing;
pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian, alas kaki dan hiasan
kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian
pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang
berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu
piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam,
dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paramentos [pakaian]; pelindung kaki (celana); penghangat kaki (pakaian);
penghangat lengan [pakaian]; pengikat kaus kaki; penutup kepala; penutup kepala untuk olahraga [selain helm]; penutup
kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); piyama; piyama bayi; piyama boneka bayi; piyama rajut;
piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; puncak topi; rajutan [pakaian];
replika celana pendek sepak bola Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; replika kaus
kaki sepak bola Amerika; rok; rok [pakaian bisnis]; rok atletik; rok celana; rok dalam; rok denim; rok golf; rok maxi; rok mini; rok
pendek; rok rajut; rok tabung; rok tenis; sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang
terbuat dari kain [pakaian]; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan menjadi pakaian; selendang
[pakaian]; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu formal; sepatu kertas digunakan saat melewati
detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap bersih; sepatu santai; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria,
wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan
panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk
wanita dan pria; sepatu yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan bisnis;
setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan pakaian formal wanita; setelan rok; shift
[pakaian]; skort denim; slip pakaian dalam; sriwal (pakaian); stoking dan celana ketat tipis wanita; suge-gasa [topi topi];
suspender kaus kaki; sweatbands; sweatbands tenis; sweater bayi; sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru; sweater
ringan; syal; syal bahu; syal dan jilbab; syal kapas; syal kasmir; syal leher; syal leher [muffler]; syal pashmina; syal renda; syal
sutra; syal triko; syal wol; syal yang melingkar di leher; tabi [Kaus kaki gaya Jepang]; tali bra [bagian dari pakaian]; tali celana;
tali untuk bra [bagian pakaian]; tanaman denim; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; topi; topi baseball; topi
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berbandul; topi bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi bulu; topi bulu tiruan; topi dan peci; topi dengan visor;
topi ember; topi garnisun; topi golf; topi hujan; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi kecil; topi kertas [pakaian]; topi koki; topi
kulit domba; topi mandi; topi matahari; topi militer; topi militer dengan visor; topi mode; topi olahraga; topi pantai; topi
pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi rajutan; topi renang; topi
simpul; topi ski; topi stocking; topi toboggan; topi top; topi tukang pesona; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi; topi untuk
bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; topi yang dikenakan saat tidur; topi-topi hotel; tubuh [pakaian]; tutup kepala anakanak; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini; tutup kepala kulit; tutup kepala termal; tutup kepala untuk pria; tutup kepala,
yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan; ushankas [topi bulu];
visor (penutup kepala); visor (tutup kepala)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032778
: 10/05/2021 16:35:06
:
: Guangzhou Hansong Electric Technology Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 1, Xiaotang Road, Tanbu Town, Huadu District, Guangzhou, Guangdong
Province
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FENCHILIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam putih
: 20
: ===bingkai cermin; cermin; cermin cukur; cermin dekoratif; cermin genggam [cermin toilet]; cermin kamar mandi; counter
[tabel]; kaca perak [cermin]; lemari peraga perhiasan; meja; perabot rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032779
: 10/05/2021 16:36:06
:
: PT ETERNAL BRIGHT ELECTRIC

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Penggaron Lor, RT.001 RW.006, Penggaron Lor, Genuk, Kota Semarang –
Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50113
: Hendra Prasetya M.Si
: Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18 Simpang Lima, Semarang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: G.T.E
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua, Emas
: 11
: ===Aparatus dan instrumen, semua untuk memberikan wewangian, memurnikan atau menyegarkan udara, yaitu: pembersih
udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai, dispenser untuk penyegar udara yang dioperasikan dengan listrik atau
baterai, pengharum udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai; Dispenser air; Dispenser pengharum listrik; Kipas
angin; Teko kopi listrik; dispenser air panas listrik; dispenser minuman, listrik; kipas listrik untuk AC; kompor induksi; oven
listrik; oven memanggang; oven memasak; oven microwave; panci masak listrik untuk keperluan rumah tangga; panci
penggorengan listrik; panci sayur (listrik); panci, listrik; pemanas air; penanak nasi listrik; pengukus nasi menggunakan listrik;
teko kopi listrik yang menggabungkan perkolator===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032780
: 10/05/2021 16:37:49
:
: JIEYANG NANFANG SHOES CO., LTD

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Yanjiang Road, Qimei Xianqiao, Rongcheng, Jieyang, Guangdong
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JING ZU + huruf kanji
: Tidak Ada Terjemahan

740

566

540 Etiket
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Hitam, putih
: 25
: ===pakaian; sarung tangan [pakaian]; sepatu olahraga===
: D042021032781
: 10/05/2021 16:41:49
:
: ARGEOMERTA LISVA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN SIMPANG TIGA, RT. 003/RW. 002, KEL/DESA. PINTU GOBANG, KEC.
KUANTAN TENGAH, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Gigades.id
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Tua, Biru Muda, Putih
: 9
: ===Piranti keras dan piranti lunak komputer untuk pusat data yang digunakan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan
melaporkan jaringan komputer dan data telekomunikasi; aplikasi perangkat lunak pusat data ; komputer dan perangkat lunak
telepon selular untuk membuat dan menyediakan pengguna akses ke pusat data informasi dan data yang dapat dicari;
peralatan dan instrumen terdiri dari perangkat lunak komputer, terminal komputer dan pembaca elektronik untuk mengolah
data, yaitu untuk akuisisi, verifikasi, penyimpanan, penghasil pusat data dan pengirim data; peralatan dan instrumen untuk
mengontrol data berhubungan dengan identitas seseorang melalui akuisisi, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, penghasil
pusat data dan pengirim data; perangkat lunak komputer untuk mengecek dan mengidentifikasi data digital yang dilindungi
oleh akuisisi, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, penghasil pusat data dan pengirim data; piranti lunak untuk pengoperasian
pusat data dan piranti lunak otomatisasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032782
: 10/05/2021 16:43:28
:
: SURIADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PB II GG PINANG BARU NO.10 F. LK 12 , KEL. LALANG , KEC. MEDAN
SUNGGAL, Kota Medan, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AUDIOCENTRUM + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, KUNING, MERAH, PUTIH, JINGGA, MERAH MARON
: 9
: ===Alat untuk membagi suara; Ampli mixer; Kabel ekstensi speaker; Pengeras suara audio (audio speakers) untuk home
theaters; Profesional speaker sistem; Sistem suara terdiri dari remote control, amplifier, pengeras suara dan komponennya;
Speaker aktif dan pasif; Speaker audio pintar; Tiang mic; Tiang speaker; amplifier audio; amplifier dan penerima audio;
amplifier daya; amplifier gitar; amplifier stereo; amplifier untuk alat musik; amplifier untuk gitar bass; box speaker; driver
speaker; dudukan mikrofon; handset telepon yang menggabungkan mikrofon; headset; headset handsfree untuk telepon
seluler; headset nirkabel untuk digunakan dengan smartphone; headset nirkabel untuk digunakan dengan telepon seluler;
headset untuk game realitas virtual; kabel dan konektor audio dan speaker listrik; kabel gitar; kabel mikrofon; kabinet untuk
speaker; kurung pemasangan speaker; meja atau unit yang dipasang di mobil yang dilengkapi loudspeaker untuk
memungkinkan handset telepon digunakan bebas genggam; microphone listrik; mikrofon; mikrofon handsfree untuk ponsel;
mikrofon tanpa kabel; mikrofon untuk peralatan telekomunikasi; mixer daya [peralatan audio]; mixer mikrofon; mixer suara
dengan amplifier terintegrasi; overdubber, yaitu, alat pencampur suara, stereo tuner, mesin penghasil gema elektronik, kotak
amplifier dan kotak stereo; pedal wah-wah untuk gitar; pengeras suara dengan amplifier built-in; peralatan audio dan teater
rumah, yaitu, stereo, pengeras suara, speaker audio, amplifier, equalizer, crossover, rumah speaker, pemutar CD, kendali
jarak jauh, prosesor audio dan video, tuner video audio, layar kristal cair, panel layar plasma dengan kemampuan untuk
mentransmisikan sinyal audio dan / atau video secara nirkabel; perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang
telinga, pengeras suara; perlengkapan speaker; pickup suara elektronik untuk gitar dan bass; power amplifier profesional;
prosesor efek gitar; sistem hiburan rumah yang terdiri dari pemutar musik digital, pengontrol musik digital, speaker, amplifier,
dan pengontrol genggam nirkabel; sistem home theatre; sistem loudspeaker; sistem musik; sistem speaker yang terdiri dari
pengeras suara dan kabinet untuk digunakan dengan pengeras suara; sistem stereo; speaker audio nirkabel; speaker audio
pintar yang dikendalikan dengan suara dengan kemampuan asisten pribadi virtual; speaker nirkabel; speaker portabel;
speaker untuk komputer; speaker untuk pemutar media portabel; stand loudspeaker; subwoofer; subwoofer untuk kendaraan;
tempat speaker audio; unit loudspeaker; wirelless portable speaker===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021032783
: 10/05/2021 16:43:53
:
: PT KREASI SENI JAYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Stadion utama Gelora Bung Karno Zona 8-9,jalan Gerbang pemuda nomor 1,jakarta
pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10720
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MoPAINT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru dan putih
: 41
: ===Aktivitas olahraga yang melibatkan kinerja oleh tim basket; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung,
olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten
multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan
secara elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; Jasa penyedia hiburan melalui sistem berbasis
web dan portal online untuk pelanggan untuk berpartisipasi dalam permainan elektronik online yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa Penyedia Permainan Olahraga yaitu:
Outbond, flying fox, snorkling, diving, mancing; Jasa kegiatan olahraga dan kebudayaan, jasa hiburan, yaitu, mengadakan,
melaksanakan dan mengatur konser, pertunjukan musik secara langsung, penerbitan dan/atau pengeditan, termasuk pada
jaringan telekomunikasi global (mirip dengan internet) atau akses pribadi atau yang sudah direservasi (intranet) untuk jurnal
yang tidak dapat diunduh, majalah, majalah periodik, buletin, buku elektronik, blog, konten hiburan multimedia yang tidak
dapat diunduh dalam bentuk arsip multimedia yang tidak dapat diunduh yang berisi audio, video, teks, biner, gambar tidak
bergerak, dan grafik dalam bidang musik; Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser,
pertunjukan langsung, acara khusus hiburan, acara seni dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival,
pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa mengorganisir, mengatur, dan melakukan acara olahraga, yaitu balap lari dan
jalan dan acara terkait dengan kebugaran fisik; Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan,
film, teater, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara
olahraga; Jasa pendidikan dan hiburan yaitu penyelenggaraan dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi hiburan, buku
komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi,
buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan seniman; Jasa pengadaan tiket untuk acara-acara hiburan dan olahraga; Jasa
penyedia permainan olahraga snorkelling dan diving; Jasa penyediaan fasilitas museum; Jasa penyediaan hiburan, olahraga,
animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman seni dan
budaya; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan
pemrograman seni dan budaya melalui jaringan telekomunikasi, jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi
nirkabel, televisi, dan televisi kabel; Jasa penyediaan informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi yang dipersonalisasi dari
program pendidikan, hiburan, film, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival,
pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa publikasi dan presentasi ulasan, survei, dan peringkat (rating), dan
menyediakan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei, dan peringkat yang
berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser, langsung pertunjukan, kompetisi,
pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Komunitas Olahraga Basket; Komunitas di bidang olahraga;
Komunitas mancing peduli lingkungan ( olahraga ); Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan, olahraga, pendidikan
dan acara budaya; Layanan bantuan untuk mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan,
pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater, produksi film, selain film
iklan; Layanan hiburan yang disediakan di acara olahraga; Layanan olahraga, kebudayaan dan hiburan; Layanan pendidikan
dan layanan pengajaran, yaitu kelas di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika,
literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu sosial, geografi, sejarah dan politik di tingkat sekolah dasar,
sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas, seminar,
dan lokakarya di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, hukum, ekonomi, obatobatan, operasi, farmasi, pertanian, teknik, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu social, geografi,
sejarah dan politik di tingkat perguruan tinggi; Layanan ruang permainan; Lembaga pendidikan olahraga; Memproduksi
program untuk pendidikan, kebudayaan, hiburan dan olahraga; Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival,
kompetisi, pameran, penampilan karya seni secara langsung maupun yang direkam; Menyediakan acara hiburan untuk orang
lain, seperti hiburan, seni, olahraga dan budaya.; Menyediakan acara olahraga; Menyediakan fasilitas olahraga tenis meja;
Menyediakan fasilitas untuk acara olahraga; Menyedian fasilitas olahraga bulu tangkis; Merencanakan atau manajemen atas
kompetisi olahraga; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi olahraga; Pameran, Exhibition, Pendidikan,
Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pelatihan seni olahraga bela diri kungfu; Pemberian
informasi di bidang seni; Pendidikan seni olahraga bela diri kungfu; Pengurusan dan penyelenggaraan pertandingan olahraga;
Penyelenggara Kompetisi olahraga; Penyelenggara Kompetisi seni dan budaya; Penyelenggara acara olahraga; Perkumpulan
seni olahraga bela diri kungfu; Pertandingan seni olahraga bela diri kungfu; Pertunjukan seni olahraga bela diri kungfu;
Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan kegiatan olahraga; aktivitas
olahraga dan budaya di pusat dan kompleks perdagangan; cacat untuk acara olahraga; galeri seni untuk tujuan budaya; galeri
seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; galeri seni untuk tujuan pendidikan; hiburan dalam sifat kompetisi olahraga; hiburan
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dalam sifat liga olahraga fantasi; hiburan dalam sifat permainan olahraga; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra simfoni;
hiburan dalam sifat turnamen olahraga; hiburan dan kegiatan olahraga; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan
multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan
aktifitas santai, olahraga dan even olahraga, layanan pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater hidup; instruksi
melukis; instruksi seni; instruksi seni kecantikan; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar langsung dan
konferensi dalam bidang hiburan, permainan, permainan video dan olahraga elektronik; jasa pameran seni; jasa pelatihan di
bidang musik, hiburan, seni pertunjukan, penulisan lagu, produksi musik, dan produksi video; jasa pendidikan dan hiburan,
yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang hiburan, animasi, buku komik dan seni populer; jasa permainan;
jasa yang menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan
pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan informasi di bidang hiburan,
olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa
manajemen olahraga untuk pemain dan/atau atllet-atlet sepatu roda; kegiatan olahraga; klub kesehatan, yaitu, penyediaan
fasilitas fitnes dan olahraga atau latihan; komunitas di bidang olahraga dan hiburan; konsultasi yang berkaitan dengan layanan
reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; layanan
budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau
hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan hiburan; layanan hiburan; layanan hiburan dalam sifat program televisi yang sedang
berlangsung di bidang olahraga; layanan hiburan disediakan oleh seniman pertunjukan; layanan hiburan film, musik, olahraga,
video dan teater; layanan hiburan langsung; layanan hiburan yang sifatnya mengatur pertandingan olahraga elektronik,
permainan video, turnamen, dan kompetisi; layanan hiburan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi untuk
mendorong penggunaan dan pengembangan hiburan interaktif, realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah
(augmented reality), elektronik konsumen (consumer electronics), dan perangkat lunak dan perangkat keras hiburan
permainan video; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara hiburan secara langsung
tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan instruksi olahraga; layanan klub kebugaran dan olahraga; layanan
lukisan seni mural; layanan melukis potret; layanan museum; layanan pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga, dan
kebudayaan; layanan pendidikan dan hiburan; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan olahraga; layanan
pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan olahraga; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni
dan kerajinan; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum;
layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya; loka karya, seminar
dan perkemahan dalam bidang kesenian; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga
langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan kegiatan hiburan; melukis wajah; memberikan
informasi olahraga dari situs web; memproduksi film pita video di bidang pendidikan, kebudayaan, hiburan atau olahraga
[bukan untuk film, program radio atau televisi dan bukan untuk iklan dan publisitas]; mengatur acara budaya dan olahraga;
mengatur acara film, acara musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur acara hiburan; mengatur dan melakukan
acara olahraga; mengatur dan melakukan acara olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan; mengatur
dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan kompetisi olahraga; mengatur dan
melakukan permainan; mengatur fasilitas untuk acara hiburan dan olahraga; mengatur kompetisi olahraga; mengatur
kompetisi olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; mengatur kompetisi olahraga untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur pelatihan olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
mengatur, mengadakan dan mengorganisir acara permainan; mengorganisir acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan,
olahraga dan budaya untuk tujuan amal; mengorganisir dan melakukan acara olahraga dan budaya; mengorganisir dan
melakukan kompetisi olahraga; mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga perguruan tinggi; mengorganisir turnamen
olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk anak-anak
yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan
amal; menyediakan bahan-bahan seni dan kerajinan dan bahan-bahan pendidikan yang diproduksi dari bahan-bahan daur
ulang untuk anak-anak yang membutuhkan dan kurang mampu [layanan amal]; menyediakan dan menyewakan fasilitasfasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan fasilitas dan layanan museum; menyediakan fasilitas hiburan;
menyediakan fasilitas kebugaran dan olahraga; menyediakan fasilitas museum [presentasi, pameran]; menyediakan fasilitas
olahraga; menyediakan fasilitas olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas
pelatihan olahraga; menyediakan fasilitas taman hiburan (amusement park); menyediakan fasilitas teater seni pertunjukan;
menyediakan fasilitas untuk turnamen olahraga; menyediakan klip video online yang tidak dapat diunduh dan konten digital
multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan teks dari dan terkait dengan fiksi ilmiah dan serial televisi
dramatis; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam apresiasi seni; menyelenggarakan turnamen olahraga untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; olahraga dan acara olahraga, teknologi, konser, acara budaya serta
produksi teater hidup; organisasi acara budaya dan seni; organisasi acara dan kompetisi olahraga; organisasi acara hiburan;
organisasi acara olahraga; organisasi acara olahraga dan budaya; organisasi acara olahraga di bidang sepak bola; organisasi
acara olahraga di bidang sepak bola Amerika; organisasi acara olahraga untuk tujuan amal; organisasi kegiatan olahraga dan
budaya; organisasi kegiatan olahraga untuk perkemahan musim panas; organisasi kompetisi atau acara olahraga dan budaya
lainnya untuk tujuan amal; organisasi kompetisi memancing olahraga; organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan
olahraga; organisasi olahraga komunitas dan acara budaya; organisasi pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan;
organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi permainan; organisasi turnamen olahraga; pameran
kesenian; pembinaan di bidang olahraga; pembinaan olahraga; pembuatan, pengembangan, produksi, dan pendistribusian
konten hiburan yaitu konten hiburan multimedia, media elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi,
gambar, grafik animasi, dan foto di bidang hiburan, orang, olahraga, seni, budaya populer, politik, berita, game elektronik,
sains, teknologi, alam, pendidikan, drama, biografi, humor, musik, hewan, dan minat manusia; pemesanan fasilitas kebugaran
dan olahraga; pemesanan fasilitas olahraga; pemesanan kursi untuk acara olahraga; pemesanan kursi untuk pertunjukan dan
acara olahraga; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara olahraga; pemodelan untuk seniman; pengaturan
pelatihan olahraga untuk anak-anak; pengaturan pertandingan olahraga; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan
permainan (games), kontes dan kompetisi; pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas olahraga untuk anak-anak; penyediaan
informasi tekstual, gambar dan ilustrasi melalui komunikasi melalui Internet dan telepon seluler untuk tujuan hiburan, olahraga
dan pendidikan.; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyelenggaraan
acara hiburan langsung; penyelenggaraan kompetisi olahraga; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; penyewaan
fasilitas olahraga; penyewaan lahan olahraga; penyewaan lapangan olahraga; penyewaan peralatan olahraga, kecuali
kendaraan; persewaan karya seni; persewaan lukisan dan karya kaligrafi; produksi hiburan audio; produksi pertunjukan taman
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hiburan; waktu acara olahraga===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032784
: 10/05/2021 16:44:13
:
: UNIVERSITAS TELKOM

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Telekomunikasi Terusan Buah Batu Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa
Barat, 40257
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TRAINO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Oranye (Jingga)
: 9
: ===Program komputer untuk manajemen keuangan; program komputer; program komputer untuk manajemen dokumen;
program komputer untuk media pembelajaran; program perangkat lunak komputer; program utilitas komputer untuk
manajemen file; program-program komputer untuk mengakses, melihat-lihat (browsing) dan menelusuri database secara
sambung-langsung (online)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021032785
: 10/05/2021 16:44:22
:
: HANDI RUSLIM
: JALAN BEDUGUL VIII BLOK ND NO 3A RT 006 RW 017, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11840
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032786
: 10/05/2021 16:44:32
:
: Unilever IP Holdings B.V.

Alamat Pemohon

: Weena 455, Rotterdam 3013 AL, Netherlands

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BUAVITA
:

591

Uraian Warna

: Hitam dan putih

740

540 Etiket

: Merek Kata dan Lukisan
: BAYININJA
: Tidak Ada Terjemahan
: #EB68A4 (DEEP BLUSH) - #282527 (THUNDER) - #8D8C8C (GRAY) - #82A9BA (NEPAL) - #8E888C (MONSOON) #F6EDEF (SOFT PEACH) - #000000 (BLACK)
: 35, 25
: ===Jasa toko eceran secara online; Layanan toko ritel online; Toko mainan anak-anak; Toko online yang menjual peralatan
dan perlengkapan bayi; Toko perlengkapan bayi; layanan toko grosir menampilkan mainan; layanan toko grosir online yang
menampilkan mainan; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel menampilkan mainan; layanan toko
ritel online yang menampilkan mainan; layanan toko ritel untuk mainan (alat permainan); toko online===
===Baju Hangat untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; baju
bayi; baju untuk anak-anak; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; pakaian
dalam anak-anak; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak;
pakaian renang untuk anak-anak; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak
perempuan; pakaian untuk anak-anak===
540 Etiket

Halaman 394 dari 1262

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 29, 30
: ===Yoghurt; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah kaleng atau botol; buah mentah,
diiris; camilan berbahan dasar buah kering; keripik buah; keripik sayuran; makanan penutup susu dingin; makanan ringan
berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar kacang; snack bar berbasis kacang dan biji===
===Kue; Kue kering (pastri); Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah
kering (gula-gula); Makanan ringan berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan; Makanan ringan berbahan dasar tepung;
Permen; Serpihan sereal; adonan; biskuit-biskuit; brondong jagung; gula-gula tidak mengandung obat; keripik [produk sereal];
keripik nasi; kue buah; kue pretzel; kue tart; kukis (kue kering); pai; panekuk; persiapan sereal; puding; roti bun; roti*===
: DID2021032789
: 10/05/2021 16:55:11
:
: IVONNE HADISURJO

540 Etiket

: Jl. Pejaten Barat I No. 35, RT. 003, RW. 008, Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Anton Budiman S.H.
: Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430 Kota Jakarta Pusat Dki Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MUNCHON
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Orange, Kuning
: 29
: ===Kentang yang dikalengkan, dibekukan, dikeringkan atau dimasak, jamur yang dikalengkan, dikeringkan atau dimasak,
unggas, ikan dan makanan laut olahan, semuanya dalam bentuk ekstrak, sup, jeli, olesan, diawetkan, hidangan yang dimasak,
dibekukan atau didehidrasikan; Krim untuk topping yang tidak dikocok untuk kue dan makanan penutup, beku atau tidak beku,
siap pakai atau tidak siap pakai berbahan dasar susu; Makanan genggam yang dibekukan, disiapkan atau dikemas dengan
bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; Makanan pencuci mulut terbuat dari yoghurt, selain es krim, es susu dan
yoghurt beku; Makanan yang dibekukan, siap saji atau dalam kemasan yaitu sup, sup dalam bentuk kering, saus buah, bubur
buah dan sayuran, bubur buah dan sayuran dalam bentuk kering, jus buah dan sayuran; bahan makanan siap saji yang
terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan,
dibekukan atau dimasak; hidangan utama beku yang telah dikemas sebelumnya yang sebagian besar terdiri dari makanan
laut; makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; susu dan produk susu, tidak termasuk es krim, es
susu dan yogurt beku===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021032790
: 10/05/2021 16:55:24
:
: PT. Amberly Karya Indonesia

540 Etiket

: Jalan Raya Purwakarta No. 509, Kampung Pasar, RT. 001 RW. 002, Kelurahan
Ciptagumati, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat,
40556., Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 40556
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AMBERLYHIJAB
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 25
: ===Ampu (Tutup Kepala); BAJU DARI KULIT; Bagian tumit untuk kaos kaki; Baju Batabue; Baju Hangat; Baju Hangat
berkerah; Baju Hangat kerah kura-kura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju
Hangat untuk anak-anak; Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung;
Baju Syar'i; Baju Tikim; Baju atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat
tenis; Baju koko; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Bandana anakanak; Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Busana Muslim; Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana
Komprang; Celana dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana kerja;
Celana ketat tipis untuk wanita; Celana korduroi; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin; Celana
panjang denim; Celana panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana
panjang yang dilapisi lilin; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek sepak
bola Amerika; Celana pendek untuk berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin; Celana
yang dilapisi lilin; Daster anak-anak; Daster tidur; Deta (Tutup Kepala); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Gamis pria;
Gaun malam; Gaun pengantin; Gaun prom; Hijab; Hijab olahraga; Ikat Kepala; Ikat kaos kaki elastis; Ikat kepala (pakaian); Ikat
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kepala agar tidak berkeringat; Jaket Jeans; Jaket anak-anak; Jaket bordir; Jaket bulu atau wol; Jaket garbadine [pakaian];
Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket printing; Jaket sablon; Jaket tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan
yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan
hujan; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket windbreaker; Jaket wol; Jaket yang diisi; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat
dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jas Kaen Serebet; Jas anak-anak; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; Jumpsuit
untuk anak-anak; Kaftan; Kaos Promosi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap
keringat; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan;
Kaus kaki sepak bola Amerika; Kaus kaki setinggi lutut; Kaus pakaian; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerudung
kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan
jaket untuk dipakai saat musim hujan; Kun (Rok Bagian Bawah); Mantel kulit panjang; Masker penutup mata untuk tidur;
Meukasah (Baju); Meukeutop (Tutup Kepala); Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Pria
Jeans; Pakaian Tidur; Pakaian anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian
dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian berkaitan dengan
skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana
pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.;
Pakaian dalam dua potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dinas
seragam; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian kerja
untuk perempuan; Pakaian luar; Pakaian muslim; Pakaian tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi;
Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans;
Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian, tutup kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek
atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi
(caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh
pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala;
Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas
kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus,
rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, pakaian
dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra
olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan
aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana
untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang,
korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk
dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap
keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu,
setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok,
blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki,
sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos
tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk
tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak
saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir,
bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana
panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun
dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi,
celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies,
kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja
kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga
virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan
panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby,
sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala,
beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket
(shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan,
celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim
dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju
renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan
menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi
pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu
(wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Pelindung mata sebagai tutup kepala; Pelindung telinga
[pakaian]; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya
Jepang (penutup tabi); Penutup kepala yang dilapisi lilin; Penutup kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet
ikat pergelangan tangan; Pita atau karet penahan kaos kaki; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rok
Jeans; Rok Luar; Rok dalam [pakaian dalam]; Rok pengantin; Rompi anak-anak; Sileuweu (Celana); Sweater; Sweater
[dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Switer lengan panjang;
Syal; Syal Serbaguna; Syal penutup bahu yang digunakan untuk tukang cukur; Syal tabung leher; Syal untuk menutup kepala;
Syal, shawls (syal); T-shirt; T-shirt bordir; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan
panjang; T-shirt lengan pendek; T-shirt printing; T-shirt sablon; Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Tengkulok (Penutup
Kepala); Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Toka-Toka (Aksesoris Selempang Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala);
Topi (penutup kepala) renang; Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian);
Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi pramuka; Topi sebagai tutup kepala; Topi tahan dingin; Topi tinggi uskup
gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin; Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; Toro (Baju
Kurung); Tudung (Topi); Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala wanita (pakaian); Tunik jumbo (pakaian); Tutup kepala;
Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi listrik; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki untuk
wanita; atasan atletik wanita dengan bra bawaan; atasan baju tanpa lengan; atasan rajut; atasan untuk anak-anak; atasan
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untuk wanita; babushkas [selendang kepala]; baeja [rompi tradisional Korea untuk wanita]; bagian depan kemeja; baju; baju
angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim; baju dalam; baju
hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat; baju luar untuk
memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju militer; baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek;
baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju santai; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju
tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot; band
leher [bagian dari pakaian]; bandana [syal]; bantalan penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian];
barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; bingkai topi [kerangka]; bius pedal denim; blazer;
blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang; blus lengan panjang batik; bodysuits untuk anak-anak;
bodysuits untuk wanita; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; capris denim; celana; celana anak; celana angin; celana atletik;
celana bahan katun; celana balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana
berkuda; celana bermuda; celana bersalin; celana bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer;
celana chinos; celana dalam; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang
digabungkan dengan pakaian luar; celana dinas; celana empuk untuk penggunaan atletik; celana formal; celana golf; celana
haji; celana hiking; celana hujan; celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana jogging; celana
kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana kertas; celana ketat; celana ketat atletik; celana
ketat bib; celana ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana mandi; celana militer; celana
olahraga; celana olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian;
celana palazzo; celana panjang; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana
panjang longgar; celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk
orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang yang ketat; celana panjang yang
menyerap keringat; celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian];
celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana
pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba; celana pendek denim; celana pendek
empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek kargo; celana pendek keringat;
celana pendek pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana
pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek tenis; celana pendek tinju; celana
pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria;
celana pendek untuk renang; celana pendek untuk selancar; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik;
celana pof; celana popok bayi; celana pria; celana renang; celana salju; celana santai; celana ski; celana snowboard; celana
stretch; celana tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman; celana tanaman denim; celana tanggung; celana
tempur; celana trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda;
celana untuk wanita; celana yang menyerap keringat; celana yoga; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes
[bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup telinga]; dalaman jilbab; dickeys [bagian depan baju]; earbands [pakaian];
foulards [artikel pakaian]; gamis; gaun; gaun [pakaian bisnis]; gaun bayi; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun denim; gaun ganti;
gaun jumper (baju hangat); gaun kasmir; gaun koktail; gaun kulit; gaun mohair; gaun pembaptisan; gaun pengantin; gaun
pengiring pengantin; gaun perawat; gaun pesta; gaun rajut; gaun rajutan; gaun seremonial untuk wanita; gaun tabung; gaun
tenis; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak; gaun untuk wanita; gaun yang terbuat dari kulit; gussets for
leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari
pakaian]; hakama [rok lipit untuk kimono formal]; helm liner [hiasan kepala]; hidup [kimono penuh-panjang]; hoodies; ikat
pinggang uang [pakaian]; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket angin; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket
berat; jaket berburu; jaket berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air;
jaket dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket empuk; jaket garbadine (pakaian);
jaket hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket kasual; jaket katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket
lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi pakaian; jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan;
jaket olahraga; jaket panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut;
jaket reversibel; jaket ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket
tahan angin; jaket tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor;
jaket wol; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk
kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi sepak bola; jaket,
sepatu bot dan rompi untuk memancing; jas; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas
hujan setelan; jas kulit; jas luar; jas luar-jas luar; jas mandi; jas panjang; jas pelaut; jas penerbangan; jas satu potong; jas
serikat; jas snowboard; jas taekwondo; jas tahan air untuk pengendara sepeda motor; jas tiga potong [pakaian]; jas-jas luar
yang panjang; jeans biru; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jepret baju selangkangan untuk bayi
dan balita; jilbab; juban [kaus untuk kimono]; kaftan; kaftan batik (pakaian); kain oto untuk anak-anak; kantong untuk pakaian;
kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis
yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos lengan pendek;
kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak
bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga;
kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus; kaus [baju ketat]; kaus
[pakaian]; kaus bola voli; kaus kaki; kaus kaki air; kaus kaki anak-anak; kaus kaki anti-keringat; kaus kaki baju pria; kaus kaki
celana panjang; kaus kaki dan stoking; kaus kaki non-slip; kaus kaki olahraga; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat;
kaus kaki pergelangan kaki; kaus kaki pria; kaus kaki replika; kaus kaki sandal; kaus kaki sekali pakai; kaus kaki sepak bola;
kaus kaki tanpa kaki; kaus kaki tenis; kaus kaki termal; kaus kaki untuk bayi; kaus kaki wanita; kaus kaki wol; kaus kaki yang
menyerap keringat; kaus lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus olahraga; kaus pengendara sepeda; kaus sepak bola;
kaus tanpa lengan; kaus tanpa lengan, pakaian; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kemeja; kemeja
[pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan
atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja
lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja memancing; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja
rajutan; kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria;
kemeja untuk wanita; kemeja yoga; kemeja-jacs; kepala membungkus [pakaian]; kepala sweatbands; kerah [pakaian]; kerah
untuk gaun; kerudung [pakaian]; ketuk celana; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian yayasan];
koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum rakyat [pakaian]; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak;
kuk baju; kutang wanita; lacak jaket; laci [pakaian]; lapisan jaket; legging [celana panjang]; legging menjadi celana panjang;
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magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [kaus kaki]; maillots [pakaian renang]; manset lengan
kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel denim; mantel panjang;
mantel rok; mantel untuk wanita; masker tidur; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; memanjat
baju; menjalankan jas; miters [topi]; muffs [pakaian]; nemaki [jubah tidur Jepang]; overshirts; pakaian; pakaian (jaket)
memancing; pakaian atasan dari bulu; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk wanita;
pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian
bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam kertas; pakaian dalam panjang; pakaian dalam
pria; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk
yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dasar;
pakaian denim; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian kendo; pakaian
kering; pakaian kertas; pakaian kucing; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak
perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk wanita; pakaian malam; pakaian
mewah; pakaian militer; pakaian olahraga muslim; pakaian pas untuk pria; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian
pengendara sepeda; pakaian pria; pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan,
jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang one-piece; pakaian renang untuk anak-anak;
pakaian renang untuk wanita; pakaian resmi; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket,
dan celana tahan air; pakaian tidur; pakaian tidur [pakaian]; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian
tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak
perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk judo; pakaian untuk
olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating;
pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian yaitu,
bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk
bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja ,
celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap
keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian
dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian yang terdiri
atas celana panjang dan jaket; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala;
pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon;
pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam,
rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt,
celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paramentos [pakaian];
pelindung kaki (celana); pengantin pengantin wanita; pengikat kaus kaki; penutup dada khususnya untuk wanita (bustiers);
penutup kepala; penutup kepala untuk olahraga [selain helm]; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi
(bonnets); piyama; piyama bayi; piyama boneka bayi; piyama rajut; piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa;
piyama untuk pria; piyama untuk wanita; puncak topi; replika celana pendek sepak bola Amerika; replika celana sepakbola
Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; replika kaus kaki sepak bola Amerika; rok; rok [pakaian bisnis]; rok atletik; rok
celana; rok dalam; rok denim; rok golf; rok maxi; rok mini; rok pendek; rok rajut; rok tabung; rok tenis; sabuk kulit [pakaian];
sandal lipat wanita; sandal untuk anak-anak; sandal untuk wanita; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; selendang
[pakaian]; sepatu bot panjang yang bisa dipakai sampai betis dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot untuk anak-anak;
sepatu bot untuk wanita; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu kertas digunakan saat melewati
detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap bersih; sepatu pantofel wanita; sepatu pengantin wanita; sepatu untuk
anak-anak; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian
olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; sepatu untuk wanita; sepatu
wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu yang memiliki tutup/topi jari
kaki yang diperkuat; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan bisnis; setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan kaos
bertudung (hoodies); setelan pakaian formal wanita; setelan rok; skort denim; stoking dan celana ketat tipis wanita; suge-gasa
[topi topi]; suspender kaus kaki; sweatbands; sweatbands tenis; sweater bayi; sweater kasmir; sweater katun; sweater leher
kru; sweater ringan; syal; syal bahu; syal dan jilbab; syal kapas; syal kasmir; syal leher; syal leher [muffler]; syal pashmina;
syal renda; syal sutra; syal triko; syal wol; syal yang melingkar di leher; tabi [Kaus kaki gaya Jepang]; tali celana; tanaman
denim; topi; topi baseball; topi berbandul; topi bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi bulu; topi bulu tiruan;
topi dan peci; topi dengan visor; topi ember; topi garnisun; topi golf; topi hujan; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi kecil;
topi kertas [pakaian]; topi koki; topi kulit domba; topi mandi; topi matahari; topi militer; topi militer dengan visor; topi mode; topi
olahraga; topi pantai; topi pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi
rajutan; topi renang; topi simpul; topi ski; topi stocking; topi toboggan; topi top; topi tukang pesona; topi untuk anak-anak; topi
untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; topi yang dikenakan saat tidur; topi-topi hotel; tubuh [pakaian];
tunik; tutup kepala anak-anak; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini; tutup kepala kulit; tutup kepala termal; tutup kepala
untuk pria; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi
rajutan; ushankas [topi bulu]; visor (penutup kepala); visor (tutup kepala)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek

: DID2021032791
: 10/05/2021 16:56:57
:
: IVONNE HADISURJO

540 Etiket

: Jl. Pejaten Barat I No. 35, RT. 003, RW. 008, Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Anton Budiman S.H.
: Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430 Kota Jakarta Pusat Dki Jakarta

: Merek Kata dan Lukisan
: MUNCHON

Halaman 398 dari 1262

566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Orange, Kuning
: 30
: ===Makanan dalam kaleng, alumunium kontener/alumunium foil maupun kanton plastik siap saji yang terdiri dari nasi dan lauk
pauknya dengan tambahan daging sapi/ daging ayam/ikan, sayur-sayuran, buahan-buahan dalam kaleng.; Snack Bar
(Makanan); kue basah; kue, biskuit, kue kering; makanan beku terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan pembuka dan
makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makanan penutup beku; minuman
berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021032793
: 10/05/2021 16:58:32
:
: IVONNE HADISURJO

540 Etiket

: Jl. Pejaten Barat I No. 35, RT. 003, RW. 008, Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Anton Budiman S.H.
: Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430 Kota Jakarta Pusat Dki Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MUNCHON
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Orange, Kuning
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kedai yang
menyediakan makanan dan minuman; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Tempat penyediaan makanan dan
minuman (Snack bar); layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); rumah makan; tempat makan
yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021032794
: 10/05/2021 17:00:49
:
: IVONNE HADISURJO

540 Etiket

: Jl. Pejaten Barat I No. 35, RT. 003, RW. 008, Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Anton Budiman S.H.
: Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430 Kota Jakarta Pusat Dki Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MUNCH DELIGHT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Orange, Kuning
: 29
: ===Kentang yang dikalengkan, dibekukan, dikeringkan atau dimasak, jamur yang dikalengkan, dikeringkan atau dimasak,
unggas, ikan dan makanan laut olahan, semuanya dalam bentuk ekstrak, sup, jeli, olesan, diawetkan, hidangan yang dimasak,
dibekukan atau didehidrasikan; Krim untuk topping yang tidak dikocok untuk kue dan makanan penutup, beku atau tidak beku,
siap pakai atau tidak siap pakai berbahan dasar susu; Makanan genggam yang dibekukan, disiapkan atau dikemas dengan
bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; Makanan pencuci mulut terbuat dari yoghurt, selain es krim, es susu dan
yoghurt beku; Makanan yang dibekukan, siap saji atau dalam kemasan yaitu sup, sup dalam bentuk kering, saus buah, bubur
buah dan sayuran, bubur buah dan sayuran dalam bentuk kering, jus buah dan sayuran; bahan makanan siap saji yang
terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan,
dibekukan atau dimasak; hidangan utama beku yang telah dikemas sebelumnya yang sebagian besar terdiri dari makanan
laut; makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; susu dan produk susu, tidak termasuk es krim, es
susu dan yogurt beku===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032795
: 10/05/2021 17:02:14
:
: IVONNE HADISURJO

540 Etiket

: Jl. Pejaten Barat I No. 35, RT. 003, RW. 008, Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Halaman 399 dari 1262

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Anton Budiman S.H.
: Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430 Kota Jakarta Pusat Dki Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MUNCH DELIGHT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Orange, Kuning
: 30
: ===Makanan dalam kaleng, alumunium kontener/alumunium foil maupun kanton plastik siap saji yang terdiri dari nasi dan lauk
pauknya dengan tambahan daging sapi/ daging ayam/ikan, sayur-sayuran, buahan-buahan dalam kaleng.; Snack Bar
(Makanan); kue basah; kue, biskuit, kue kering; makanan beku terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan pembuka dan
makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makanan penutup beku; minuman
berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021032796
: 10/05/2021 17:03:45
:
: IVONNE HADISURJO

540 Etiket

: Jl. Pejaten Barat I No. 35, RT. 003, RW. 008, Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Anton Budiman S.H.
: Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430 Kota Jakarta Pusat Dki Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MUNCH DELIGHT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Orange, Kuning
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kedai yang
menyediakan makanan dan minuman; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Tempat penyediaan makanan dan
minuman (Snack bar); layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); rumah makan; tempat makan
yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032797
: 10/05/2021 17:03:50
:
: PT Ritel Modern Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Educenter Lt 2A Unit 22515 Jl Sekolah Foresta No 8 BSD City RT 000 RW
000 Lengkong Kulon Pagedangan Kab Tangerang Banten, Kabupaten Tangerang,
Banten, 15345
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LILSTEP
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, cyan-blue (biru cyan)
: 25
: ===Pakaian anak-anak; alas kaki untuk anak-anak; bootee (sepatu bayi wol); celana anak; kaus kaki; pakaian untuk anakanak; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; sandal dan sepatu pantai; sandal untuk anak-anak; sepatu bayi; sepatu bayi
rajutan; sepatu boot bayi; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu dan sepatu bayi; sepatu sandal; sepatu untuk anak-anak;
sepatu untuk bayi; sepatu untuk pria; sepatu untuk wanita; sepatu wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021032798
: 10/05/2021 17:04:00
:
: UNIVERSITAS TELKOM

Alamat Pemohon

: Jl. Telekomunikasi Terusan Buah Batu Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa

740

540 Etiket

Halaman 400 dari 1262

Barat, 40257
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TRAINO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Oranye (Jingga)
: 35
: ===jasa manajemen bisnis di bidang pendidikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021032799
: 10/05/2021 17:16:06
: 90309864 10/11/2020 US
: TreeFrog Developments, Inc.

540 Etiket

: 209 S. Meldrum Street,
Fort Collins, Colorado
80521, United States of America
: Raden Prista Devina S.H.,
: PT Mirandah Asia Indonesia Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78 Setia Budi Kota Jakarta Selatan Dki Jakarta 112910

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LIFEPROOF NEXT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 9
: ===Die prosesor kemasan dan casing; Telepon Seluler; kasing dan penutup untuk perangkat elektronik; kasing untuk
membawa komputer seluler; membawa tas untuk komputer notebook; membawa tas untuk telepon seluler; pembaca buku
elektronik; pemutar media portabel; tas dan sarung khusus yang disesuaikan untuk perangkat elektronik seluler; telepon
selular; tutup pelindung dan casing untuk computer tablet dan perangkat mobile===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021032802
: 10/05/2021 17:22:38
:
: Shenzhen Tianlang Watch Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: F/3, No.1, Lane 2, Gushu Haibin New Village, Xixiang Sub-dist., Bao’an Dist.,
Shenzhen, Guangdong
: Agus Widodo S.H.,M.H.,
: Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BELIDON + Huruf kanji
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 35
: ===Akuntansi; Jasa publisitas; iklan online pada jaringan komputer; jasa periklanan; konsultasi manajemen dan organisasi
bisnis; konsultasi manajemen personalia; layanan agen ekspor-impor; manajemen bisnis untuk penyedia layanan freelance;
organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan; pemasaran; pencarian sponsor; penelitian bisnis; penelitian pemasaran;
penulisan teks publisitas; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; presentasi barang di media
komunikasi, untuk keperluan ritel; produksi film iklan; rekrutmen pegawai; sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer;
studi pasar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032803
: 10/05/2021 17:27:40
:
: FRANKY KINGSLI

540 Etiket

: Komp. Nagoya New Town Blk Q No. 8, RT.001 RW.008, Kel/Desa Lubuk Baja Kota,
Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kota Batam, Kepulauan Riau

Halaman 401 dari 1262

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ding Cai Gui - Shou + Tulisan Kanji + Lukisan
: Tulisan Mandarin (bawah) artinya Penghasilan; Kebahagiaan; Tulisan (kiri) = Keinginan Terkabul;
Tulisan (kanan) = Sejalan Lancar

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, jingga (orange), kuning emas, putih
: 16
: ===Kertas Sembahyang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021032804
: 10/05/2021 17:29:20
:
: PT Digital Vision Publishing

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Plaza Bisnis Kemang Gedung 1, Lantai 2, Suite 201, Jalan Kemang Raya No. 2,
Bangka, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12730
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Mata Mata Politik
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih dan Merah
: 38
: ===menyediakan akses ke web, surat dan portal berita; menyediakan akses terhadap berita, berita terkini, dan informasi
olahraga; transmisi berita dan informasi terkini===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032805
: 10/05/2021 17:32:09
:
: Shenzhen Tianlang Watch Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: F/3, No.1, Lane 2, Gushu Haibin New Village, Xixiang Sub-dist., Bao’an Dist.,
Shenzhen, Guangdong
: Agus Widodo S.H.,M.H.,
: Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BELIDON + Huruf kanji
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 14
: ===Lempengan permukaan [jam dan pembuatan jam]; Mesin jam dan mesin jam tangan; barel [jam- dan pembuatan jam];
gulungan perhiasan; instrumen kronometrik; jam; jam alarm; jam dan arloji listrik; jam kontrol [jam utama]; jam tangan; jarum
jam; karya seni dari logam mulia; kotak arloji [bagian dari jam tangan]; kotak perhiasan; kotak presentasi untuk jam tangan;
kronograf [jam tangan]; perhiasan; stopwatch===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek

: DID2021032807
: 10/05/2021 17:39:10
:
: NComputing Co.,Ltd.

540 Etiket

: #804 JEIPLATZ B/D, 186, Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, Republic of
Korea
: Deddy Firdaus Yulianto S.H., LL.M
: AFJ Counselors At Law, Estubizi Business Center, Setiabudi Building 2, 2nd Floor
(207 B-C) Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 62

Merek Kata dan Lukisan

Halaman 402 dari 1262

566

Nama Merek
Arti Bahasa

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
: NComputing
: NComputing merupakan bagian dari nama Pemohon
: Hitam, hijau dan biru
: 9
: ===Adaptor USB; Alat peraga pendidikan; Alat-alat untuk streaming konten media melalui jaringan nirkabel lokal; Aparat
penyimpanan gambar dengan cara digital; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk televisi; Aplikasi, podcast, aparatus
belajar dan menerjemahkan bahasa, perangkat lunak belajar bahasa, perangkat lunak AI dan mesin belajar untuk pendidikan
bahasa; Casing (wadah) dari kulit untuk komputer tablet; Hub USB; Kamera CCTV; Kamera konferensi video, speaker ponsel,
monitor komputer, televisi; Kamera video untuk memonitor interior dan eksterior tempat tinggal dan bangunan komersial, dan
pengontrol nirkabel untuk perangkat pemantauan, kontrol, dan otomatisasi jarak jauh; Kit/perangkat untuk pengembangan
peranti lunak computer (SDK) terdiri dari alat pengembangan peranti lunak dan peranti lunak untuk
digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API) untuk membuat peranti lunak dan aplikasi yang berkaitan dengan
pencegahan-pencurian dan sistem keamanan, dan sistem pengawasan rumah dan bisnis; Mikroprosesor; Monitor, layar
tampilan, display yang dipasang di kepala, dan headset untuk digunakan dengan komputer, smartphone, perangkat elektronik
bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, dan pemutar dan
perekam audio dan video; OTG (Alat untuk menggunakan usb atau flashdisk pada handphone); Papan pemberitahuan
elektronik; Penerima dan monitor televisi; Perangkat Televisi Nirkabel yang digunakan untuk mengambil gambar (CCTV);
Perangkat keras USB; Perangkat lunak sistem parkir yang mengatur dan integrasi terhadap komponen sebagai berikut: Ticket
dispenser, Boom gate, Kamera untuk merekam foto plat nomor (& streaming connecting ke CCTV), Kamera untuk memfoto
wajah penegemudi, Printer karcis / card, Loop detector / infrared, Dapat mencetak foto plat nomor kendaraan pada tiket,
Dapat mendeteksi golongan kendaraan mobil dan motor secara otomatis, Universal pembayaran non tuani software payment,
Universal sensor lot system; Perangkat lunak untuk komunitas virtual, jejaring sosial, berbagi foto, berbagi media elektronik,
dan pengiriman pesan dan transmisi media terenkripsi atau diamankan.; Perangkat pendidikan ilmiah; Peranti lunak komputer
yang menyediakan akses multi-pengguna ke jaringan komputer untuk penyebaran berbagai dan beragam informasi; Pesawat
dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, survei, fotografi, sinematografi, optik, penimbang, pengukur, sinyal, pemeriksaan
(pengawasan), pertolongan jiwa dan pendidikan; Piranti lunak komputer untuk menjadwalkan dan mengelola kalender,
menjadwalkan dan mengelola kontak, menjadwalkan dan mengelola rapat online; Televisi daring; USB flash drive kosong;
USB port pengisi baterai; Video yang dapat diunduh di bidang manajemen bisnis; Webcast dan podcast yang dapat diunduh
yang menampilkan audio, video, dan siaran multimedia lainnya yang dapat diunduh di bidang musik, televisi, film, buku, berita,
konser, radio, olahraga, permainan, acara budaya, dan program terkait hiburan dan pendidikan; Webinar yang dapat diunduh
di bidang manajemen bisnis; adapter jaringan komputer; agenda elektronik; alat komunikasi data yang mengirimkan data dan
informasi ke database; alat penerima televisi LCD; alat pengolah data dan komputer; alat untuk menghasilkan gambar virtual;
antarmuka untuk komputer, layar komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat elektronik yang dapat
dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta pemutar dan perekam audio dan video; aplikasi
perangkat lunak untuk perangkat elektronik seluler dan perangkat elektronik portabel, yaitu, telepon seluler, telepon selular,
ponsel pintar, konsol permainan genggam, komputer tablet, komputer laptop, dan komputer notebook; casing, cover dan
selongsong untuk menyimpan komputer tablet; casing, cover dan selongsong untuk menyimpan laptop; database elektronik
direkam pada media komputer; headset untuk game realitas virtual; headset untuk telepon seluler; hub, sakelar, dan router
jaringan komputer; kabel data; kabel modem; kabel transmisi data; kabel untuk mengirim dan menerima sinyal televisi kabel;
kacamata realitas virtual; kartu komputer jaringan area lokal [LAN]; keyboard komputer; keyboard, mouse, bantalan mouse,
printer, disk drive, dan hard drive; komputer notebook; kontrol akses dan sistem pemantauan alarm; kontrol jarak jauh untuk
televisi; kontrol jarak jauh untuk televisi dan kontrol jarak jauh untuk stereo; lingkungan belanja realitas virtual; materi kursus
pendidikan yang dapat diunduh; mesin pembelajaran; modem; modem internal; mouse [periferal komputer]; mouse komputer
nirkabel; operator data yang dapat dibaca mesin direkam dengan program; penerima televisi; penerima televisi [TV set];
penerima televisi kabel; pengendali elektronik untuk digunakan dengan headset realitas virtual; pengendali keyboard
komputer.; pengisi daya baterai untuk digunakan dengan telepon; peralatan pengirim dan penerima untuk transmisi jarak jauh;
peralatan telekomunikasi untuk menyediakan akses pihak ketiga ke, dan memungkinkan transmisi video, data dan suara
melalui, jaringan komunikasi global, yaitu, komputer seluler dan akses dan terminal telepon seluler, stasiun pemancar dasar
dan bagian radio nirkabelnya, pemancar data, repeater data, router dan switch, sirkuit transmisi, lingkaran arus terpadu,
perangkat keras komputer, klien dan server cloud mobile (mobile cloud clients and servers), multiplexer, prosesor sinyal
digital, prosesor sinyal frekuensi radio, sirkuit switching seluler (mobile switching circuits), pengontrol listrik lalu lintas udara,
pengontrol/pengendali listrik mobilitas, pengontrol listrik akses, pengontrol/pengendali listrik port jarak jauh, port radio, antena,
komponen radio elektronik, perangkat lunak untuk aplikasi telekomunikasi, dan jaringan inti seluler (mobile core networks)
yang terdiri dari transceiver data, jaringan nirkabel dan gateway untuk pengumpulan, pengiriman/transmisi dan pengelolaan
data, suara dan video; peralatan telepon seluler; perangkat handsfree untuk telepon seluler; perangkat keras dan perangkat
lunak komputer untuk menyediakan akses jarak jauh yang aman ke komputer dan jaringan komunikasi; perangkat keras dan
perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna Internet untuk mencari konten dan data audio di berbagai platform;
perangkat keras jaringan area lokal [LAN]; perangkat keras jaringan komputer dan telekomunikasi; perangkat keras
penyimpanan komputer [NAS] yang terhubung dengan jaringan; perangkat keras server akses jaringan; perangkat lunak;
perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database,
jaringan komputer dan Internet; perangkat lunak komputer pendidikan; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam
menyediakan akses banyak pengguna ke jaringan informasi komputer global; perangkat lunak komputer untuk keperluan
bisnis; perangkat lunak komunikasi untuk memfasilitasi pemindahan data elektronik dengan memberikan akses terhadap basis
data yang menyediakan informasi mengenai bisnis; perangkat lunak pendidikan untuk anak-anak; perangkat lunak permainan
komputer dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; perangkat lunak simulasi pelatihan
augmented reality di bidang pendidikan; perangkat lunak untuk analisis data bisnis; perangkat lunak untuk meningkatkan
keahlian pengguna permainan online banyak pemain (multiplayer) untuk telepon pintar; perangkat lunak untuk smartphone;
perangkat penyimpanan data komputer; perangkat universal serial bus [USB]; perekam televisi digital yang dapat diprogram;
piranti lunak untuk manajemen database; piranti lunak untuk manajemen resiko bisnis; piranti lunak untuk penciptaan
database informasi dan data; program komputer untuk media pembelajaran; rekaman audio dan visual yang menampilkan
musik, cerita, pertunjukkan drama, pertunjukkan non-drama, hiburan aksi secara langsung, hiburan animasi, permainan dan
kegiatan pembelajaran untuk anak-anak.; repeater untuk peralatan radio dan televisi; sarung tangan realitas virtual elektronik;
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sarung telepon seluler; server cloud; server database komputer; server jaringan; server jaringan komputer; sistem pengolahan
data; sistim-sistim komputer, pesawat-pesawat komputer laptop, pesawat-pesawat komputer notebook; software simulasi
pelatihan virtual reality di bidang pendidikan; telepon internet; telepon seluler digital; tempat kerja (workstation) komputer
mobile yang terdiri dari komputer notebook; unit penyiaran radio dan televisi mobile; workstation komputer [perangkat
keras]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032808
: 10/05/2021 17:39:16
:
: Suhendri

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Walikota Jl Camar 1 C3 / 17 Sukapura, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta, 14140
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PACKET
: PAKET

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Magenta, Abu-abu, Putih, Hitam
: 9
:
===Aplikasi komputer yang dapat dipasang maupun diunduh melalui telepon selular, komputer, komputer berbentuk pipih dan
telepon selular berbentuk pipih (tablet); Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan,
fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan,
teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk melihat permainan, program
online, teks, gambar, konten multimedia dan video di terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olahraga, hiburan, fashion,
keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk melihat program online, teks, gambar,
konten multimedia dan video terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik,
inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan
(wellness) terkini; Aplikasi perangkat lunak bergerak untuk layanan komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan
pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan.; Aplikasi perangkat lunak komputer, download;
Aplikasi perangkat lunak secara lengkap (super app) untuk layanan komunikasi elektronik, layanan penjualan barang, layanan
penjualan jasa, layanan pengantaran barang, layanan kesehatan, layanan keuangan dan layanan ketenagakerjaan; Aplikasi
perangkat lunak untuk melihat teks, gambar, dan konten multimedia terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan,
fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan,
teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi peranti lunak yang digunakan untuk menyediakan lokasi
geografis kendaraan tertentu [sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak)
untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak), yaitu, aplikasi
untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan sehubungan dengan
layanan toko ritel; Aplikasi untuk memantau perkembangan data informasi dengan laporan-laporan berbentuk tabel maupun
grafik; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk aplikasi seluler yang dapt diunduh, diunggah, dilihat, ditulis, menghubungkan,
dan mencari informasi lainnya; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk
memasukkan (input) teks yang digunakan untuk mengakses dan mencari pada Internet; Perangkat lunak aplikasi komputer
yang dapat diunduh untuk memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan autentikasi pembayaran bergerak (mobile) dan
transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan penjual menggunakan suatu alat komunikasi bergerak
(mobile); Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan skema
insentif penjualan dan promosi, skema keanggotaan, skema bonus, skema hadiah, skema diskon dan layanan promosi;
Perangkat lunak aplikasi yang terkait dengan penyewaan mobil, taksi, dan semua jenis layanan penyewaan kendaraan
penumpang; Perangkat lunak computer dan aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler yang memperkenankan
pengguna untuk menyewa alat komunikasi dan/atau komputer; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang
memungkinkan pembelian barang dan jasa secara online; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler
yang dapat diunduh untuk menyediakan area pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; Perangkat lunak
komputer untuk pemrosesan data, aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan
dan menganalisis data; Piranti lunak yang bisa diunduh dalam lingkup aplikasi pesan; Situs web dan aplikasi perangkat lunak
yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah melihat, memesan atau membeli kegiatan dan
layanan yang berkaitan dengan makan, kebugaran, kecantikan dan kesehatan; alat pengembangan perangkat lunak untuk
mengaktifkan aplikasi perangkat lunak seluler untuk mengakses layanan backend, yaitu, penyimpanan data, pemberitahuan
push, dan manajemen/pengelolaan pengguna; aplikasi komputer utuk mengolah pembayaran elektronik serta transaksi
keuangan elektronik; aplikasi pembayaran elektronik (uang digital/ digital money) yang dapat digunakan untuk memfasilitasi
pembelian/ pembayaran; aplikasi perangkat lunak [dapat diunduh]; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi
perangkat lunak untuk perencanaan pernikahan; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk ponsel; aplikasi percetakan online yang dikombinasikan dengan jarinqan sosial dimana para penqquna
dapat chattinq, sharinq, kolaborasi.; aplikasi ponsel pintar [perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh
[perangkat lunak]; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer tablet; aplikasi telepon selular untuk
mengakses dan streaming audio visual dan konten multimedia melalui internet dan jaringan komunikasi global; aplikasi terkait
dengan sistem pengaturan transportasi; aplikasi untuk digunakan dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi; aplikasi
untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; aplikasi yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan
dengan perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi (termasuk yang dapat diunduh); perangkat lunak
aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi komputer yang berkaitan dengan

740
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pemesanan hotel; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk telepon seluler yang memungkinkan
pelanggan untuk mencari melalui basis data online di bidang pakaian, sepatu, aksesoris, jam tangan, mainan, dan kartu untuk
perdagangan, dan untuk membeli barang-barang konsumen dan melihat informasi produk; perangkat lunak aplikasi mobile
untuk memperoleh, mengatur dan pemesanan jasa transportasi; perangkat lunak aplikasi mobile untuk mengkoordinasikan
dan memperoleh jasa pengiriman; perangkat lunak aplikasi mobile untuk mengkoordinasikan layanan transportasi, yaitu,
perangkat lunak untuk penjadwalan otomatis dan pengiriman kendaraan bermotor; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone;
perangkat lunak aplikasi yang berkaitan dengan pemesanan hotel untuk smartphone; perangkat lunak dalam bentuk aplikasi
seluler untuk membuat, berbagi, menyebarluaskan dan memposting iklan; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat
seluler; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler yang dapat di unduh; perangkat lunak komputer dalam bentuk
pemrograman aplikasi antarmuka (API) yang memfasilitasi layanan online untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring
sosial dan untuk memungkinkan pengambilan data, mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola; perangkat lunak
komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna; perangkat lunak komputer untuk
digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API); perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai program
aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”); perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis
data; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk
menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan komputer; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk
aplikasi seluler yang digunakan untuk mengakses basis data yang dapat dicari di bidang transportasi, perjalanan, dan
perencanaan perjalanan; perangkat lunak yang dapat diunduh yang bersifat aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna
untuk mencari, menemukan, meneliti, menganalisa, membandingkan, menjual, dan membeli barang dan jasa melalui Internet,
jaringan komunikasi komputer global, dan jaringan telekomunikasi nirkabel; platform berbasis website dan aplikasi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032809
: 10/05/2021 17:59:54
:
: Fresenius Kabi AG

Alamat Pemohon

: Else-Kroener-Strasse 1, 61352 Bad Homburg, Germany

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Novita Sari Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners, Graha Intermasa Lt. 3, Jl. Cempaka Putih Raya No.
102 Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BORTELOMA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 5
: ===sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan kanker===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: JID2021032810
: 10/05/2021 18:01:41
: 2065536 20/11/2020 CA
: Voisey Entertainment Limited

540 Etiket

540 Etiket

Alamat Pemohon

: The Broadgate Tower, 3rd Floor, 20 Primrose Street, London, United Kingdom
EC2A2RS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: VOISEY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 35, 38, 42
: ===distribusi iklan; jasa informasi, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; jasa
penelitian pasar dan informasi; jasa periklanan; layanan bisnis online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan
bisnis; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui Internet dan jaringan komunikasi; penerbitan teks iklan;
penyewaan ruang iklan; sistematisasi dan kompilasi informasi untuk digunakan dalam database===
===Jasa penyiaran; Layanan pengiriman pesan instan; jasa fasilitas online dan telekomunikasi untuk bertukar pesan, teks,
foto, gambar, video, konten audio, konten multimedia, file elektronik, informasi, dan data; jasa penyediaan forum dan ruang
obrolan secara online; jasa penyediaan forum komunitas online, ruang obrolan, dan ruang bagi pengguna untuk memposting,
mencari, melihat, menonton, berbagi, mengkritik, menilai, dan mengomentari, pesan, komentar, konten multimedia, video,
cinema, film, foto, konten audio, animasi, gambar, gambar, teks, informasi, dan konten buatan pengguna lainnya; jasa
penyediaan forum online untuk berbagi teks, foto, gambar, video, konten audio, konten multimedia, file elektronik, informasi,
dan data; jasa telekomunikasi; layanan konsultasi, informasi dan konsultasi di bidang telekomunikasi; layanan pesan teks===

740

Halaman 405 dari 1262

===desain dan pengembangan perangkat lunak komputer,; penyediaan penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh untuk mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, membuat, mengunggah, melihat,
menampilkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data,
film, gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], yaitu perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh secara online untuk memungkinkan interaksi, diskusi, kolaborasi dan berbagi ide, musik, lirik, data, suara,
video, gambar, klip suara dan video serta rekaman antara orang, penulis, artis, dan pemain; perangkat lunak sebagai layanan
[SaaS], yaitu, perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk mengekstraksi, memanipulasi, menyesuaikan, mengedit,
mereproduksi, mentransmisikan, mengunggah, merekam, membuat, mencari, mencatat, mengkategorikan, dan berbagi musik,
lirik, data, suara, video, gambar , klip dan rekaman suara dan video, dan untuk menambahkan efek dan filter pada musik, data,
suara, gambar, klip suara dan video serta rekaman===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032811
: 10/05/2021 18:17:57
:
: hendryto

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: suka rela no 30, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14440
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: WANLIHONG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 9
: ===BATERAI JAM TANGAN; Remote kontrol televisi; baterai; baterai dan alat pengisi daya baterai; dudukan mikrofon;
earphone; handsfree; kabel baterai; kabel mikrofon; kalkulator; kendali jarak jauh (remote control) untuk mengendalikan
perangkat seluler; lampu berkedip [sinyal bercahaya]; lampu sinyal; loudspeakers; mikrofon; pengisi daya baterai; radio; remot
kontrol; remot kontrol untuk mengendalikan komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang
dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top
box, speaker, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; wirelless portable speaker===
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Tanggal Penerimaan
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Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032812
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: ADI WIDJAJA
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jaksa Agung Soeprapto No. 57, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya
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Tipe Merek
Nama Merek
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: Merek Kata
: SANTIGA
:

591
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 11
: ===COP LAMPU KENDARAAN; Fitting lampu; Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap, memasak, pendinginan,

540 Etiket

540 Etiket

pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan; Kipas angin; Kipas-kipas pemanas dengan fungsi
penghembus; LAMPU HIAS; LAMPU PAFON; LAMPU SELANG; LED umpan memancing; Lampu Berko; Lampu Colen;
Lampu Depan Untuk Motor; Lampu Iklan; Lampu Kotak untuk Iklan; Lampu anti kabut kendaraan; Lampu darurat; Lampu
dinamo kendaraan; Lampu gantung plafon; Lampu lantai; Lampu lilin LED; Lampu mobil; Lampu patri; Lampu pintar; Lampu
sorot; Lampu sorot yang bisa digerakan sesuai dengan treknya; Lampu untuk dekorasi; Lampu untuk instalasi eksternal;
Lampu untuk pemasangan di dinding; Lampu untuk penerangan luar ruangan; Lampu–lampu LED (Light Emitting Diode);
Lentera; Luminer LED; Menara lampu; Pelita (Lampu Minyak); Pencahayaan langit-langit; Penerangan; Penerangan LED;
Penerangan LED untuk banjir; Penerangan LED untuk jalan; Penerangan LED untuk terowongan; Penerangan iluminasi LED;
Penerangan pemancar cahaya [LED]; Penyebar cahaya (LED); Peralatan dan instalasi untuk keperluan penerangan,
pemanasan, pendinginan, pembangkit uap, memasak, mengeringkan, ventilasi, persediaan air dan sanitasi; Peralatan dan
komponen untuk penerangan, pemanas, pencairan es, dan pendingin udara; Peralatan penerangan dinding; Peralatan
penerangan listrik malam; Peralatan untuk penerangan, pemanasan, pemasakan, pendinginan, pengeringan, ventilasi,
pasokan air, dan keperluan sanitasi; Perlengkapan lampu langit-langit; Perlengkapan pencahayaan LED (light emitting diode)
untuk digunakan dalam tampilan, komersial, industri, perumahan, dan aplikasi pencahayaan aksen arsitektur; Perlengkapan
pencahayaan LED untuk aplikasi pencahayaan di dalam dan luar ruangan; Perlengkapan untuk bola lampu pijar; Produk
penerangan yang menggunakan perangkat optoeletronik; RUMAH LAMPU KENDARAAN; Selongsong lampu; String lampu;
alat kontrol lingkungan; alat untuk penerangan; alat ventilasi; aparat pendingin udara; aparatur pencahayaan panel datar;
berwarna menyala obor taman; berwarna obor menyala; bola disko menyala; bola lampu; bola lampu mobil; bola lampu neon
kompak [CFL]; bola lampu untuk sinyal arah untuk kendaraan; bola lampu, listrik; busur lampu; diffusers cahaya; dinamo

Halaman 406 dari 1262

lampu untuk sepeda; dioda pemancar cahaya [LED] aparatur pencahayaan; filter untuk aparatur pencahayaan; filter warna
untuk aparatur pencahayaan; fitting mandi udara panas; flameless dioda pemancar cahaya [LED] lilin; gerak lampu keamanan
sensitif; halogen bola lampu; iluminator inframerah; instalasi pencahayaan serat optik; instalasi pencahayaan untuk kendaraan
udara; kap lampu; keselamatan lampu untuk digunakan di bawah tanah; kipas angin ruangan; kipas langit-langit; kipas listrik
portabel; kipas listrik untuk AC; kipas listrik untuk keperluan rumah tangga; kipas listrik untuk penggunaan pribadi; kipas
pendingin; lampu; lampu LED kuku; lampu Natal, selain lilin; lampu Trailer; lampu aksen untuk penggunaan dalam ruangan;
lampu akuarium; lampu baca dan lampu buku; lampu belakang mobil; lampu belakang untuk kendaraan; lampu belakang
untuk kendaraan darat; lampu bertenaga surya; lampu besar untuk mobil; lampu buku; lampu cadangan untuk kendaraan
darat; lampu depan untuk tujuan pencahayaan; lampu desktop yang USB-powered; lampu dinding; lampu directional untuk
sepeda; lampu elektrik dan peralatan penerangan lainnya; lampu gantung; lampu gas; lampu halogen; lampu helm; lampu
indikator untuk ruang operasi; lampu inframerah, bukan untuk tujuan medis; lampu jalan; lampu keamanan; lampu keamanan
untuk penggunaan outdoor; lampu kepala mobil; lampu kerja; lampu keselamatan LED; lampu klieg; lampu kuku UV; lampu
kuman; lampu kuman untuk pemurni udara; lampu laboratorium; lampu lampu LED; lampu langit-langit; lampu lilin; lampu
linear LED; lampu listrik; lampu listrik untuk pohon Natal; lampu malam listrik; lampu malam, selain lilin; lampu meja; lampu
menyelam; lampu miniatur; lampu minyak; lampu penambang; lampu penunjuk arah untuk mobil; lampu pergelangan tangan
dan lampu depan untuk penggunaan pribadi; lampu proyeksi LED; lampu reflektor; lampu rem untuk kendaraan; lampu
sepeda; lampu sepeda motor; lampu siklus; lampu sorot LED; lampu sorot genggam; lampu sorot untuk digunakan pada
kendaraan; lampu standar; lampu studio; lampu suasana hati; lampu surya; lampu surya luar ruangan; lampu taman; lampu
tenaga surya; lampu trailer perahu; lampu uap logam halogen UV; lampu untuk kendaraan; lampu untuk memikat ikan; lampu
untuk mobil; lampu untuk penggunaan outdoor; lampu untuk tenda; lentera Cina; lentera kertas Jepang; lentera lilin; lentera
listrik; lentera minyak; lentera untuk penerangan; light-emitting diode [LED] bawah air lampu; light-emitting diode [LED] lampu;
light-emitting diode [LED] lampu lanskap; light-emitting diode [LED] lampu suasana hati; light-emitting diode [LED] luminer;
light-emitting diode [LED] pencahayaan instalasi; light-emitting diode [LED] perlengkapan pencahayaan; lilin beraroma listrik;
lilin elektronik; lilin listrik; lilin listrik dan lilin tanpa cacat; listrik botol air panas; listrik wangi lilin; luminer; luminer listrik; mantel
lampu; map-lampu baca untuk kendaraan; matahari lampu; menyembuhkan lampu, bukan untuk tujuan medis; navigasi lampu
untuk kapal; navigasi lampu untuk pesawat; nomor rumah bercahaya; obor listrik; obor listrik untuk penerangan; obor saku,
listrik; panel cahaya; panel instrumen lampu sepeda motor; pencahayaan aparat menggabungkan serat optik; pencahayaan
peralatan untuk showcase; penerangan (LED) untuk kendaraan; penerangan iluminasi darurat (lampu emergensi);
penerangan jalan adaptif; penerangan jalan cerdas; penerangan, pemanasan, pencairan es, pendingin udara serta komponen,
bagian untuk kendaraan darat, sepeda, sepeda motor, dan moped.; peralatan penerangan LED; perangkat pencahayaan LED;
perlengkapan lampu; perlengkapan lampu LED; perlengkapan lampu, termasuk perlengkapan lampu bertenaga surya;
perlengkapan lilin pencahayaan; perlengkapan pencahayaan; perlengkapan pencahayaan dalam ruangan; perlengkapan
penerangan listrik; rakitan penerangan dioda [LED] untuk tanda-tanda yang menyala; senter; senter pointer; senter untuk
tujuan pencahayaan; sistem pencahayaan, yaitu modul LED (dioda pemancar cahaya), catu daya dan kabel; tabung
bercahaya untuk penerangan; tabung debit, listrik, untuk penerangan; tabung lampu neon; tangki air panas; tank ekspansi
untuk instalasi pemanas sentral; tealights LED; trek pencahayaan; trek pencahayaan [aparat pencahayaan]; uap merkuri
lampu; ultraviolet halogen logam uap lampu===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
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Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032813
: 10/05/2021 18:28:05
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jaksa Agung Soeprapto No. 57, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SANTIGA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 9
: ===ALAT PEREDUP LAMPU; Alat pengatur (regulator), listrik; Alat pengujian semikonduktor; Chip elektronik untuk
pembuatan sirkuit terpadu; KONTAK KONTAK LISTRIK; Kabel listrik; Kabel listrik dan elektronik untuk peralatan komunikasi
audio dan video, dan manual instruksi yang dapat diunduh untuk peralatan komunikasi audio dan video; LAMPU BLITZ;
LAMPU PEMOTRETAN (FOTOGRAFI); LED videotron; Layar LED; MULTI TESTER LISTRIK; Peralatan kontrol listrik; RELAI
LISTRIK; Relai listrik dan elektronik; Relay listrik; Sensor posisi LED; Tampilan-tampilan layar LED (LED Displays); adaptor
listrik; alat kontrol elektronik [EKG] untuk lampu LED dan lampu; alat kontrol, pengujian dan pemantauan listrik; alat lampu lalu
lintas [perangkat pensinyalan]; alat pengatur, listrik; alat pengontrol memori semikonduktor; alat pengukur, listrik; alat
penyalaan, listrik, untuk menyalakan dari kejauhan; alat untuk mengendalikan listrik statis; aparatus dan instrumen untuk
menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan distribusi listrik; aparatus dan
instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasikan, mengatur atau mengendalikan penggunaan
listrik; ballast elektronik untuk lampu; ballast listrik untuk peralatan penerangan neon; ballast untuk lampu neon; ballast untuk
peralatan penerangan listrik; bar lampu darurat untuk kendaraan [sinyal bercahaya]; bel alarm, listrik; bel panggilan, listrik; bel,
listrik; chip [sirkuit terpadu]; chip elektronik yang memuat teknologi yang aman untuk tujuan menyediakan verifikasi komponen
perangkat tetap dan perangkat lunak; chip semi-konduktor; chip silikon; chips memori semikonduktor; chips prosesor
semikonduktor; chips sirkuit; colokan dan soket listrik; colokan listrik; dioda pemancar cahaya [LED]; ducting untuk kabel listrik;
elemen semikonduktor; gulungan chip; gulungan kabel yang dilengkapi soket listrik [koneksi listrik]; gulungan, listrik; induktor
[listrik]; instalasi listrik untuk kendali jarak jauh operasi industri; instalasi pencegahan pencurian, listrik; inverter [listrik]; jalur
listrik; kabel dan kabel listrik; kabel ekstensi listrik; kabel listrik berisolasi mineral; kabel listrik berlapis plastik; kabel listrik untuk
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transmisi suara dan gambar; kabel listrik yang dilapisi karet; kabel untuk sistem transmisi sinyal listrik dan optik; kendali jarak
jauh, baterai (battery packs), kabel listrik dan kabel elektronik, dan petunjuk manual (terekam) untuk barang-barang tersebut
diatas; kolektor, listrik; komponen listrik dan elektronik; kondisioner saluran listrik; konduktor, listrik; koneksi untuk saluran
listrik; konektor [listrik]; konektor kabel listrik; konektor kabel listrik berulir; konektor kawat [listrik]; konektor listrik; konektor
listrik terisolasi; konsol distribusi [listrik]; kontak, listrik; konverter daya listrik; konverter, listrik; kotak cabang [listrik]; kotak
distribusi [listrik]; kotak persimpangan [listrik]; kotak terminal listrik; label dengan chip identifikasi frekuensi radio [RFID]
terintegrasi; lampu kamar gelap [fotografi]; lampu keamanan berkedip; lampu kilat untuk kamera; lampu lalu lintas; lampu
mikroskop; lampu optik; lampu peringatan kerusakan kendaraan, selain bagian kendaraan; lampu sinyal; lengan sambungan
untuk kabel listrik; lilitan kawat [listrik]; lonceng pintu listrik; meter arus listrik; meter fase listrik; meter listrik; meter penjepit
untuk mengukur listrik; meter untuk mengukur arus listrik; meter untuk mengukur tegangan listrik; modul Light Emitting Diode
[LED]; multimeter untuk mengukur arus listrik; panel kontrol [listrik]; panel surya untuk produksi listrik; papan distribusi [listrik];
papan sirkuit listrik; pelat outlet listrik, berbentuk; pelat saklar listrik; pembaca kartu chip; pengontrol dioda pemancar cahaya
(LED) dan lampu lucutan intensitas tinggi (HID); penutup outlet listrik, berbentuk; penutup pengaman untuk soket listrik;
penutup untuk outlet listrik; penyearah [listrik]; peralatan dan instrumen kontrol listrik dan elektronik; peralatan pengujian listrik;
peralatan transmisi saluran listrik; perangkat kontrol arus listrik; perangkat kontrol listrik untuk manajemen energi; perangkat
memori semikonduktor; perangkat pengukuran pemanfaatan energi listrik; perangkat semikonduktor; peredam cahaya
[regulator], listrik; probe untuk pengujian semikonduktor; rel listrik untuk pemasangan lampu spot; resistensi, listrik; sakelar
lampu; sakelar lampu listrik; sakelar pemutus listrik, sekering, atau pemutus sirkuit yang digunakan untuk mengontrol,
melindungi, dan mengisolasi peralatan listrik; sakelar sel [listrik]; sakelar, listrik; saluran [listrik]; sekering listrik; sel dan baterai
listrik; selubung identifikasi untuk kabel listrik; selubung untuk kabel listrik; semikonduktor; semikonduktor [sirkuit terpadu];
semikonduktor elektronik; semikonduktor sirkuit terpadu; sensor biochip; sensor gerak untuk lampu keamanan; sirkuit
terintegrasi memori semikonduktor; soket listrik; starter untuk lampu listrik; switchbox [listrik]; tampilan light emitting diode
[LED]; tanda-tanda listrik; terminal [listrik]; transformator tegangan listrik; unit catu daya listrik; unit distribusi tenaga listrik; unit
memori semikonduktor===
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Tanggal Penerimaan
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: DID2021032814
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:
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jaksa Agung Soeprapto No. 57, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: EDIT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 9
: ===ALAT PEREDUP LAMPU; Alat pengatur (regulator), listrik; Alat pengujian semikonduktor; Chip elektronik untuk
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pembuatan sirkuit terpadu; KONTAK KONTAK LISTRIK; Kabel listrik dan elektronik untuk peralatan komunikasi audio dan
video, dan manual instruksi yang dapat diunduh untuk peralatan komunikasi audio dan video; LAMPU BLITZ; LAMPU
PEMOTRETAN (FOTOGRAFI); LED videotron; Layar LED; MULTI TESTER LISTRIK; Peralatan kontrol listrik; RELAI
LISTRIK; Relai listrik dan elektronik; Relay listrik; Sensor posisi LED; Tampilan-tampilan layar LED (LED Displays); adaptor
listrik; alat kontrol elektronik [EKG] untuk lampu LED dan lampu; alat kontrol, pengujian dan pemantauan listrik; alat lampu lalu
lintas [perangkat pensinyalan]; alat pengatur, listrik; alat pengontrol memori semikonduktor; alat pengukur, listrik; alat
penyalaan, listrik, untuk menyalakan dari kejauhan; alat untuk mengendalikan listrik statis; aparatus dan instrumen untuk
menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan distribusi listrik; aparatus dan
instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasikan, mengatur atau mengendalikan penggunaan
listrik; ballast elektronik untuk lampu; ballast listrik untuk peralatan penerangan neon; ballast untuk lampu neon; ballast untuk
peralatan penerangan listrik; bar lampu darurat untuk kendaraan [sinyal bercahaya]; bel alarm, listrik; bel panggilan, listrik; bel,
listrik; chip [sirkuit terpadu]; chip elektronik yang memuat teknologi yang aman untuk tujuan menyediakan verifikasi komponen
perangkat tetap dan perangkat lunak; chip semi-konduktor; chip silikon; chips memori semikonduktor; chips prosesor
semikonduktor; chips sirkuit; colokan dan soket listrik; colokan listrik; dioda pemancar cahaya [LED]; ducting untuk kabel listrik;
elemen semikonduktor; gulungan chip; gulungan kabel yang dilengkapi soket listrik [koneksi listrik]; gulungan, listrik; induktor
[listrik]; instalasi listrik untuk kendali jarak jauh operasi industri; instalasi pencegahan pencurian, listrik; inverter [listrik]; jalur
listrik; kabel dan kabel listrik; kabel ekstensi listrik; kabel listrik; kabel listrik berisolasi mineral; kabel listrik berlapis plastik;
kabel listrik untuk transmisi suara dan gambar; kabel listrik yang dilapisi karet; kabel untuk sistem transmisi sinyal listrik dan
optik; kendali jarak jauh, baterai (battery packs), kabel listrik dan kabel elektronik, dan petunjuk manual (terekam) untuk
barang-barang tersebut diatas; kolektor, listrik; komponen listrik dan elektronik; kondisioner saluran listrik; konduktor, listrik;
koneksi untuk saluran listrik; konektor [listrik]; konektor kabel listrik; konektor kabel listrik berulir; konektor kawat [listrik];
konektor listrik; konektor listrik terisolasi; konsol distribusi [listrik]; kontak, listrik; konverter daya listrik; konverter, listrik; kotak
cabang [listrik]; kotak distribusi [listrik]; kotak persimpangan [listrik]; kotak terminal listrik; label dengan chip identifikasi
frekuensi radio [RFID] terintegrasi; lampu kamar gelap [fotografi]; lampu keamanan berkedip; lampu kilat untuk kamera; lampu
lalu lintas; lampu mikroskop; lampu optik; lampu peringatan kerusakan kendaraan, selain bagian kendaraan; lampu sinyal;
lengan sambungan untuk kabel listrik; lilitan kawat [listrik]; lonceng pintu listrik; meter arus listrik; meter fase listrik; meter listrik;
meter penjepit untuk mengukur listrik; meter untuk mengukur arus listrik; meter untuk mengukur tegangan listrik; modul Light
Emitting Diode [LED]; multimeter untuk mengukur arus listrik; panel kontrol [listrik]; panel surya untuk produksi listrik; papan
distribusi [listrik]; papan sirkuit listrik; pelat outlet listrik, berbentuk; pelat saklar listrik; pembaca kartu chip; pengontrol dioda
pemancar cahaya (LED) dan lampu lucutan intensitas tinggi (HID); penutup outlet listrik, berbentuk; penutup pengaman untuk
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soket listrik; penutup untuk outlet listrik; penyearah [listrik]; peralatan dan instrumen kontrol listrik dan elektronik; peralatan
pengujian listrik; peralatan transmisi saluran listrik; perangkat kontrol arus listrik; perangkat kontrol listrik untuk manajemen
energi; perangkat memori semikonduktor; perangkat pengukuran pemanfaatan energi listrik; perangkat semikonduktor;
peredam cahaya [regulator], listrik; probe untuk pengujian semikonduktor; rel listrik untuk pemasangan lampu spot; resistensi,
listrik; sakelar lampu; sakelar lampu listrik; sakelar pemutus listrik, sekering, atau pemutus sirkuit yang digunakan untuk
mengontrol, melindungi, dan mengisolasi peralatan listrik; sakelar sel [listrik]; sakelar, listrik; saluran listrik; sekering listrik; sel
dan baterai listrik; selubung identifikasi untuk kabel listrik; selubung untuk kabel listrik; semikonduktor; semikonduktor [sirkuit
terpadu]; semikonduktor elektronik; semikonduktor sirkuit terpadu; sensor biochip; sensor gerak untuk lampu keamanan; sirkuit
terintegrasi memori semikonduktor; soket listrik; starter untuk lampu listrik; switchbox [listrik]; tampilan light emitting diode
[LED]; tanda-tanda listrik; terminal [listrik]; transformator tegangan listrik; unit catu daya listrik; unit distribusi tenaga listrik; unit
memori semikonduktor===
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Alamat Pemohon

: DID2021032815
: 10/05/2021 18:39:15
:
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kompleks Pertokoan Glodok Jaya Ruko No. 34, Jl. Hayam Wuruk, Mangga Besar,
Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Anna S.Si., M.Si.,
: Jl. Utan Kayu Raya No. 65 Jakarta Timur
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FLEXCO
: Tidak Ada Terjemahan

591
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 13
:
===Alamang – Sulawesi Selatan; Arit - Bali; Badik Cangkingan; Badik Tumbuk Lado - Jambi; Badik – Sulawesi Selatan;
Bambu runcing - Jawa; Beladau - Lampung; Belati; Belati - Papua; Beliung - Bali; Bendo; Bendo – Jawa Tengah; Bessing –
Jawa Tengah; Bionet – Jawa Timur; Bleduran; Bujak - Bali; Caluk - bali; Celurit - Madura; Cetbang – Jawa Tengah; Congkrang
- Lampung; Cunrik; Dohong – Kalimantan Barat; Golo - NTB; Golok (Senjata); Golok Ciomas - Banten; Golok – Betawi; Grip
senapan; Kabeala - NTT; Kalawi - Maluku; Kampilan – Kalimantan tengah; Kandik - Bali; Kanna – Sulawesi Selatan; Karih Minangkabau; Katalang – Sulawesi Selatan; Kelewang – Sumatera Selatan; Kerambit - Bengkulu; Keris; Keris - Jawa; Koraibi
- Mentawai; Kotak senapan; Kuduk - Bengkulu; Kujang – Sunda; Lampu benggala; Landing - Minangkabau; Lantaka –
Kalimantan Utara; Lilin Romawi [kembang api]; Magazine senapan; Mandau – Kalimantan Tengah; Mercon; Monting senapan;
Pamor; Pantu' – Sulawesi Selatan; Parang Latok – Kalimantan Tengah; Parang Maluku – Maluku; Parang Nabur – Kalimantan
Selatan; Parang Pandat – Kalimantan Timur; Parang Salawaku – Maluku Utara; Parit - Minangkabau; Pasatimpo – Sulawesi
Tengah; Payan - Lampung; Pedang; Pedang Bara Sangihe – Sulawesi Utara; Pedang Jenawi - Riau; Pedang Kayu Nibung –
Bengkulu; Pedang Luwuk – Jawa Tengah; Penduk - Lampung; Perisai; Peurawot – Jawa Timur; Peurise teumaga - Aceh;
Pisau Raut; Pisau Sekin; Piso Gajah Dombak – Sumatera Utara; Piso Halasan – Sumatera Utara; Piso Punta; Piso
Sanalenggam – Sumatera Utara; Popor (Gagang Senapan); Radus - Bengkulu; Randu – Kalimantan Tengah; Rencong Aceh; Rudus – Sumatera Utara; Ruyung (Pentungan); Sabit - Madura; Salawaku – Maluku; Selepetan (Ketapel); Selincah Palembang; Selongsong; Senjata BB; Si Jagur (Meriam); Sikin panyang – Sumatera Utara; Siku-Siku (Senjata Tradisional);
Siwar – Bangka Belitung; Stock (bagian belakang) senapan; Sumpit (senjata) – Sulawesi Tengah; Sundang - Bugis; Sundu NTT; Surampa – Sulawesi Tengah; Surik - NTT; Tado' – Sulawesi Selatan; Taji - Bali; Tappi – Sulawesi Selatan; Terapang Lampung; Tiuk - Bali; Tombak Anjae – Sulawesi Tengah; Trisula; Tulup - NTB; Tungket Piso (Pakaian Penyangga Tubuh Bela
Diri); Udud - Bali; Ujung Turun (Jenis Gook Betawi); Waju Rante – Sulawesi Selatan; Wamilo - Gorontalo; air mancur kembang
api; alat pemuat kartrid; alat pengangkut senjata untuk instalasi pada kendaraan air militer; alat pengangkut senjata untuk
instalasi pada kendaraan darat militer; alat pengangkut senjata untuk pemasangan pada kendaraan militer; alat pengangkut
senjata untuk pemasangan pada kerajinan militer; alat proyeksi untuk bom; alat proyeksi untuk granat; alat proyeksi untuk
granat, bom dan rudal lainnya; alat proyeksi untuk rudal; alat untuk mengisi sabuk kartrid (senjata); amunisi; amunisi dan
proyektil; amunisi untuk senapan; amunisi untuk senjata api; amunisi untuk senjata kecil; asetil-nitroselulosa; badan cangkang;
badan kembang api; bagian komponen untuk pistol; bagian komponen untuk revolver; bagian komponen untuk senapan;
bagian komponen untuk senapan mesin; bagian komponen untuk senjata; bahan peledak; bahan peledak cair; bahan peledak
granular; bahan peledak nitrat organik; bahan peledak untuk digunakan dalam bom; bahan peledak yang diproduksi dari
nitroselulosa; bandoliers untuk memegang kartrid atau wadah amunisi; bantalan mundur; bantalan popor; barel senapan;
batang pembersih untuk senjata api; biaya kedalaman; bipod untuk senjata api; bom; bom gas [senjata]; bom mortir
berpemandu; bom stand-off multi-amunisi; bom terpandu; bom udara; bubuk flash [komposisi piroteknik]; bubuk hitam; bubuk
mesiu; bubuk peledak; bubuk peledakan; bubuk sekering senjata; bubuk senapan; bubuk yang terbakar dengan api warna
untuk keperluan kembang api; cangkang [proyektil]; cangkang kartrid kosong; cangkang nitrogliserin; cangkang peledak;
cangkang peluru; cangkang tembakan kertas [dimuat atau kosong]; cangkang untuk amunisi ukuran besar; cangkang yang
dapat menembus baju besi; celana dari senjata api; cermin pembidik untuk senjata dan senapan; colokan peledak; detonator;
dinamit; ekstraktor peluru; ekstraktor peluru dan shell; ekstraktor tempat cartridge; extractors untuk kerang yang rusak;
generator gas piroteknik; generator impuls listrik untuk meledakkan senjata; generator impuls listrik untuk menembakkan
senjata; gerbong senjata [artileri]; granat; granat tangan; grip untuk lengan kecil; grip untuk pistol; gumpalan cangkang;
gumpalan senjata; gun mount ponsel; howitzer (meriam); kantong kartrid; kantong tembakan; kantong tembakan cartridge;
karabin otomatis; kartrid; kartrid kosong; kartrid mati; kartrid peledak; kartrid pembakar; kartrid senapan; kartrid senjata untuk
digunakan dengan nitrogen cair; kartrid untuk bubuk mesiu; kartrid untuk produk piroteknik; kasing untuk amunisi ukuran
besar; katun pistol nitrasi [bahan peledak]; kembang api; kembang api dalam bentuk cangkang; kendaraan bersenjata;
kendaraan lapis baja yang dilengkapi dengan turet; kendaraan militer bermotor yang dilengkapi dengan peluncur senjata;
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kendaraan militer bermotor yang dilengkapi dengan sistem senjata; kendaraan tempur lapis baja; kendaraan yang dilengkapi
dengan sistem senjata; kereta beroda untuk senjata artileri; kertas peledakan; klip cartridge untuk pistol; klip cartridge untuk
senjata kecil; kotak kartrid; kotak senapan dan senapan; kotak senjata; kotak senjata untuk senjata api; kotak untuk membawa
senjata api yang diadaptasi; kotak untuk pistol; kulit senapan; kunci senjata; lengan samping [senjata api]; meledakkan
kembang api; melepaskan peralatan untuk granat, bom, dan rudal lainnya; mencakup untuk senjata api; meriam; mesin artileri;
monopod untuk senjata api; mortir; mortir [senjata api]; palu untuk senjata dan senapan; pasukan penembak; pegangan untuk
pistol dan revolver; pegangan untuk revolver; peledak; peledak amonium nitrat; peledak gelatin; peledak mini; peledak
nitrostarch; peledak sinyal kabut; peledak untuk pengeboran sumur minyak; peledakan bahan peledak; pelepas bom; pelet
pistol; pelet untuk senjata udara; pelindung topi peledakan; peluncur granat; peluncur roket; peluncur untuk proyektil; peluncur
untuk teknik kembang api; peluru; peluru kendali; peluru pistol; peluru pistol udara; peluru tembakan; peluru tembakan logam
[dimuat atau kosong]; peluru untuk senapan olah raga; peluru untuk senjata berburu; pembidik terbuka untuk digunakan pada
senjata api; pembidik, selain pemandangan teleskopik, untuk artileri; pembidik, selain pemandangan teleskopik, untuk senjata;
pembidik, selain pemandangan teleskopik, untuk senjata api; pemicu bahan peledak; pemotong pohon; pendorong campuran
piroteknik untuk amunisi; pendorong campuran piroteknik untuk amunisi dan roket; pendorong campuran piroteknik untuk
roket; pendorong campuran piroteknik untuk roket sinyal; penerima tempat cartridge untuk senjata api otomatis; pengaman
picu untuk senjata dan senapan; pengaman untuk senjata api; pengisi daya senapan mesin; pengisi kartrid; pengisi piroteknik;
penutup kotak untuk senjata api; penutup senapan; penyeka batang untuk senjata; peralatan bermotor untuk meluncurkan
senjata; peralatan untuk memegang senjata; perangkat peledakan untuk peledakan tambang bawah laut; perangkat untuk
meluncurkan roket sinyal dan roket iluminasi; perangkat untuk menembakkan kartrid sinyal dan kartrid penerangan; peredam
kebisingan untuk senjata; peredam untuk senjata api; perisai untuk gerbong senjata; petasan; piring pantat untuk pistol; piring
pantat untuk pistol, senapan, dan senapan; piring pantat untuk senapan; piring pantat untuk senjata api; pistol; pistol [lengan];
pistol dan bagiannya; pistol kombinasi dan senapan; pistol otomatis; pistol suar; pistol udara [senjata]; platform menembak;
popor (Gagang Senapan); primings [sekering]; produk piroteknik; proyektil [senjata]; proyektil artileri yang dipandu; proyektil
asap; proyektil bercahaya; proyektil pembakar baja yang menembus; proyektil piroteknik; proyektil untuk senjata; proyektil
yang dapat menembus baju besi; proyektil yang dipandu; puntung pistol; puntung untuk senjata kecil; ranjau [bahan peledak];
ranjau anti-tank; ranjau bawah laut; ranjau laut; reflektor laras untuk senjata api; rel taktis untuk senjata api; revolver; revolver
dan bagiannya; revolver otomatis; roket [proyektil]; roket kembang api [kembang api]; ruang tambahan untuk senjata api; rudal
balistik; sabuk amunisi senjata api otomatis; sabuk cangkang; sabuk disesuaikan untuk amunisi; sabuk kartrid; sabuk pistol;
sabuk senjata; sarung senjata; sekering peledak untuk bahan peledak; sekering peledak yang digunakan dalam
penambangan; sekering untuk bahan peledak; sekering untuk bahan peledak, untuk digunakan di tambang; sekering untuk
peledakan; selongsong cangkang; selubung amunisi; semprotan keamanan pribadi berbasis bahan kimia; semprotan merica;
semprotan untuk tujuan pertahanan pribadi; senapan; senapan angin [senjata]; senapan berburu; senapan dan bagiannya;
senapan mesin; senapan mesin dan bagiannya; senapan mesin ringan; senapan militer; senapan olahraga; senapan otomatis;
senapan unggas; senjata [senjata]; senjata angkatan laut; senjata anti-pesawat; senjata api; senjata api berburu; senjata
artileri; senjata artileri [meriam]; senjata benteng; senjata berat; senjata bermotor; senjata dengan proyektil yang
menggunakan muatan yang didorong yang dilepaskan secara elektrik; katrid untuk digunakan dengan senjata tersebut di atas;
sarung senjata untuk membawa senjata tersebut di atas; proyektil yang menggunakan muatan yang didorong secara elektrik
untuk digunakan dengan senjata tersebut di atas; senjata fuzed; senjata gas air mata; senjata kecil; senjata kejut listrik;
senjata kimia untuk pertahanan diri; senjata lapangan; senjata mesin; senjata otomatis; senjata parit; senjata pelet; senjata
pengepungan; senjata recoilless; senjata setrum; senjata tombak [senjata]; senjata tombak peledak [senjata]; senjata udara
[senjata]; senjata untuk meluncurkan proyektil; senjata untuk meluncurkan rudal dan proyektil; senyawa peledakan; sikat
pembersih pistol; sikat pembersih untuk senjata api; sinyal kabut peledak bercahaya; sinyal kabut, peledak; sinyal ledakan;
sistem persenjataan untuk kendaraan lapis baja; sling senapan; sparklers [kembang api]; speargun yang diaktifkan oleh pegas
[senjata]; squibs penambang; stan untuk senjata api; suar jalan raya, meledak atau kembang api; suar penyelamatan, bahan
peledak atau kembang api; suar roket sinyal; suar tangan; tali bahu untuk senjata; tali pengikat untuk senjata api; tali senapan;
tank [senjata]; tank beroda; tank dengan turet; tank perayap; target udara miniatur yang dikendalikan radio untuk penggunaan
militer; tarik melalui lengan kecil; tas khusus diadaptasi untuk memegang senapan; tas khusus dibuat untuk amunisi;
tembakan baja untuk senjata api; tembakan untuk berburu; tempat peluru untuk senjata; tempat peluru untuk senjata api;
tempat untuk amunisi ukuran besar; tinjauan ke masa depan untuk senjata api; tombol pengatur untuk pembidik pistol; tombol
pengatur untuk pembidik senjata api; topi peledak; topi peledak, selain mainan; topi peledakan listrik; topi pistol; torpedo;
torpedo peledak; tripod dan stan untuk senjata api; tripod untuk senjata api; trunnion untuk senjata berat; turet lapis baja; turet
senapan mesin; wadah bubuk senjata; wadah kecil untuk bubuk senjata; zat piroforik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032816
: 10/05/2021 18:41:33
:
: FRANKY KINGSLI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp. Nagoya New Town Blk Q No. 8, RT.001 RW.008, Kel/Desa Lubuk Baja Kota,
Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kota Batam, Kepulauan Riau
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bai Bo Gong - Jing Pin + Tulisan Kanji + Lukisan
: Tulisan Mandarin (tengah) artinya Menyembah Dewa Pek Kong; Tulisan (atas) artinya Produk Bagus

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, pink, kuning emas, kuning, hitam, putih, coklat, biru, biru tua, hijau, ungu
: 16
: ===Kertas Sembahyang===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032817
: 10/05/2021 18:43:19
:
: ADI WIDJAJA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jaksa Agung Soeprapto No. 57, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: EDIT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 11
:
===COP LAMPU KENDARAAN; Fitting lampu; Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap, memasak, pendinginan,
pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan; Kipas angin; Kipas-kipas pemanas dengan fungsi
penghembus; LAMPU HIAS; LAMPU PAFON; LAMPU SELANG; LED umpan memancing; Lampu Berko; Lampu Colen;
Lampu Depan Untuk Motor; Lampu Iklan; Lampu Kotak untuk Iklan; Lampu anti kabut kendaraan; Lampu darurat; Lampu
dinamo kendaraan; Lampu gantung plafon; Lampu lantai; Lampu lilin LED; Lampu mobil; Lampu patri; Lampu pintar; Lampu
sorot; Lampu sorot yang bisa digerakan sesuai dengan treknya; Lampu untuk dekorasi; Lampu untuk instalasi eksternal;
Lampu untuk pemasangan di dinding; Lampu untuk penerangan luar ruangan; Lampu–lampu LED (Light Emitting Diode);
Lentera; Luminer LED; Menara lampu; Pelita (Lampu Minyak); Pencahayaan langit-langit; Penerangan; Penerangan LED;
Penerangan LED untuk banjir; Penerangan LED untuk jalan; Penerangan LED untuk terowongan; Penerangan iluminasi LED;
Penerangan pemancar cahaya [LED]; Penyebar cahaya (LED); Peralatan dan instalasi untuk keperluan penerangan,
pemanasan, pendinginan, pembangkit uap, memasak, mengeringkan, ventilasi, persediaan air dan sanitasi; Peralatan dan
komponen untuk penerangan, pemanas, pencairan es, dan pendingin udara; Peralatan penerangan dinding; Peralatan
penerangan listrik malam; Peralatan untuk penerangan, pemanasan, pemasakan, pendinginan, pengeringan, ventilasi,
pasokan air, dan keperluan sanitasi; Perlengkapan lampu langit-langit; Perlengkapan pencahayaan LED (light emitting diode)
untuk digunakan dalam tampilan, komersial, industri, perumahan, dan aplikasi pencahayaan aksen arsitektur; Perlengkapan
pencahayaan LED untuk aplikasi pencahayaan di dalam dan luar ruangan; Perlengkapan untuk bola lampu pijar; Produk
penerangan yang menggunakan perangkat optoeletronik; RUMAH LAMPU KENDARAAN; Selongsong lampu; String lampu;
alat kontrol lingkungan; alat untuk penerangan; alat ventilasi; aparat pendingin udara; aparatur pencahayaan panel datar;
berwarna menyala obor taman; berwarna obor menyala; bola disko menyala; bola lampu; bola lampu mobil; bola lampu neon
kompak [CFL]; bola lampu untuk sinyal arah untuk kendaraan; bola lampu, listrik; busur lampu; diffusers cahaya; dinamo
lampu untuk sepeda; dioda pemancar cahaya [LED] aparatur pencahayaan; filter untuk aparatur pencahayaan; filter warna
untuk aparatur pencahayaan; fitting mandi udara panas; flameless dioda pemancar cahaya [LED] lilin; gerak lampu keamanan
sensitif; halogen bola lampu; iluminator inframerah; instalasi pencahayaan serat optik; instalasi pencahayaan untuk kendaraan
udara; kap lampu; keselamatan lampu untuk digunakan di bawah tanah; kipas angin ruangan; kipas langit-langit; kipas listrik
portabel; kipas listrik untuk AC; kipas listrik untuk keperluan rumah tangga; kipas listrik untuk penggunaan pribadi; kipas
pendingin; lampu; lampu LED kuku; lampu Natal, selain lilin; lampu Trailer; lampu aksen untuk penggunaan dalam ruangan;
lampu akuarium; lampu baca dan lampu buku; lampu belakang mobil; lampu belakang untuk kendaraan; lampu belakang
untuk kendaraan darat; lampu bertenaga surya; lampu besar untuk mobil; lampu buku; lampu cadangan untuk kendaraan
darat; lampu depan untuk tujuan pencahayaan; lampu desktop yang USB-powered; lampu dinding; lampu directional untuk
sepeda; lampu elektrik dan peralatan penerangan lainnya; lampu gantung; lampu gas; lampu halogen; lampu helm; lampu
indikator untuk ruang operasi; lampu inframerah, bukan untuk tujuan medis; lampu jalan; lampu keamanan; lampu keamanan
untuk penggunaan outdoor; lampu kepala mobil; lampu kerja; lampu keselamatan LED; lampu klieg; lampu kuku UV; lampu
kuman; lampu kuman untuk pemurni udara; lampu laboratorium; lampu lampu LED; lampu langit-langit; lampu lilin; lampu
linear LED; lampu listrik; lampu listrik untuk pohon Natal; lampu malam listrik; lampu malam, selain lilin; lampu meja; lampu
menyelam; lampu miniatur; lampu minyak; lampu penambang; lampu penunjuk arah untuk mobil; lampu pergelangan tangan
dan lampu depan untuk penggunaan pribadi; lampu proyeksi LED; lampu reflektor; lampu rem untuk kendaraan; lampu
sepeda; lampu sepeda motor; lampu siklus; lampu sorot LED; lampu sorot genggam; lampu sorot untuk digunakan pada
kendaraan; lampu standar; lampu studio; lampu suasana hati; lampu surya; lampu surya luar ruangan; lampu taman; lampu
tenaga surya; lampu trailer perahu; lampu uap logam halogen UV; lampu untuk kendaraan; lampu untuk memikat ikan; lampu
untuk mobil; lampu untuk penggunaan outdoor; lampu untuk tenda; lentera Cina; lentera kertas Jepang; lentera lilin; lentera
listrik; lentera minyak; lentera untuk penerangan; light-emitting diode [LED] bawah air lampu; light-emitting diode [LED] lampu;
light-emitting diode [LED] lampu lanskap; light-emitting diode [LED] lampu suasana hati; light-emitting diode [LED] luminer;
light-emitting diode [LED] pencahayaan instalasi; light-emitting diode [LED] perlengkapan pencahayaan; lilin beraroma listrik;
lilin elektronik; lilin listrik; lilin listrik dan lilin tanpa cacat; listrik botol air panas; listrik wangi lilin; luminer; luminer listrik; mantel
lampu; map-lampu baca untuk kendaraan; matahari lampu; menyembuhkan lampu, bukan untuk tujuan medis; navigasi lampu
untuk kapal; navigasi lampu untuk pesawat; nomor rumah bercahaya; obor listrik; obor listrik untuk penerangan; obor saku,
listrik; panel cahaya; panel instrumen lampu sepeda motor; pencahayaan aparat menggabungkan serat optik; pencahayaan
peralatan untuk showcase; penerangan (LED) untuk kendaraan; penerangan iluminasi darurat (lampu emergensi);
penerangan jalan adaptif; penerangan jalan cerdas; penerangan, pemanasan, pencairan es, pendingin udara serta komponen,
bagian untuk kendaraan darat, sepeda, sepeda motor, dan moped.; peralatan penerangan LED; perangkat pencahayaan LED;
perlengkapan lampu LED; perlengkapan lampu, termasuk perlengkapan lampu bertenaga surya; perlengkapan lilin
pencahayaan; perlengkapan pencahayaan; perlengkapan pencahayaan dalam ruangan; perlengkapan penerangan listrik;
rakitan penerangan dioda [LED] untuk tanda-tanda yang menyala; senter; senter pointer; senter untuk tujuan pencahayaan;
sistem pencahayaan, yaitu modul LED (dioda pemancar cahaya), catu daya dan kabel; tabung bercahaya untuk penerangan;
tabung debit, listrik, untuk penerangan; tabung lampu neon; tangki air panas; tank ekspansi untuk instalasi pemanas sentral;

540 Etiket
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tealights LED; trek pencahayaan; trek pencahayaan [aparat pencahayaan]; uap merkuri lampu; ultraviolet halogen logam uap
lampu===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032819
: 10/05/2021 18:57:23
:
: VINCENT

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Venus Raya No.5, Rancasari, Bandung
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SOHO.ID
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, merah
: 20
: ===Gantungan pakaian bukan dari logam; Kantong tidur untuk berkemah; Rak tv / video / audio; Rak-rak untuk perabot;
Ranjang (Tempat Tidur); bantal; bingkai gambar; cermin; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur
kapuk, kasur pegas/per; guling; kasur; kasur berpegas; kasur busa; kasur lipat; kursi; kursi kantor; kursi makan; lemari; lemari
pakaian; loker; meja; meja makan; meja rias; meja tulis; perabot rumah tangga; rak pakaian [perabot]; rak piring; rak sepatu;
sofa; tempat tidur; tempat tidur dipan; tirai manik-manik untuk dekorasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032820
: 10/05/2021 18:58:12
:
: FRANKY KINGSLI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp. Nagoya New Town Blk Q No. 8, RT.001 RW.008, Kel/Desa Lubuk Baja Kota,
Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kota Batam, Kepulauan Riau
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bai Di Zhu - Jing Pin + Tulisan Kanji + Lukisan
: Tulisan Mandarin (tengah) dibaca Bai Di Zhu ; Tulisan (atas) dibaca Jing Pin

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, pink, kuning emas, kuning, hitam, putih, coklat, biru, biru tua, hijau, ungu
: 16
: ===Kertas Sembahyang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032821
: 10/05/2021 19:05:20
:
: VINCENT

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Venus Raya No.5, Rancasari, Bandung
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SOHO.ID FURNITURE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, merah
: 20
: ===Gantungan pakaian bukan dari logam; Kantong tidur untuk berkemah; Rak tv / video / audio; Rak-rak untuk perabot;
Ranjang (Tempat Tidur); bantal; bingkai gambar; cermin; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur
kapuk, kasur pegas/per; guling; kasur; kasur berpegas; kasur busa; kasur lipat; kursi; kursi kantor; kursi makan; lemari; lemari
pakaian; loker; meja; meja makan; meja rias; meja tulis; perabot rumah tangga; rak pakaian [perabot]; rak piring; rak sepatu;
sofa; tempat tidur; tempat tidur dipan; tirai manik-manik untuk dekorasi===

740

540 Etiket

Halaman 412 dari 1262

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032822
: 10/05/2021 19:08:21
:
: PT NUSA JAYA CIPTA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Menara Matahari Lt. 20, Lippo Karawaci, Kelapa Dua - Kabupaten Tangerang,
Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AIDA
: AIDA = merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 36, 9
: ===Jasa asuransi secara online; Menyediakan portal internet mandiri berbasis web yang menampilkan teknologi yang
memungkinan broker/pialang asuransi untuk memberikan penawaran asuransi, pengikatan polis asuransi, dan menghasilkan
dokumen polis asuransi; Rencana asuransi jiwa dan kesehatan yang mempromosikan kesehatan dan kebugaran dengan
memberi penghargaan kepada pelanggan yang aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan dengan diskon premi asuransi;
asuransi jiwa dan kesehatan; jasa asuransi; jasa informasi sehubungan dengan keuangan dan asuransi, yang disediakan
secara online dari database komputer atau internet; jasa keuangan yang berkaitan dengan asuransi; jasa yang berkaitan
dengan asuransi; memberikan informasi online di bidang asuransi; menyediakan informasi keuangan dan asuransi secara
online dari basis data komputer atau jaringan komunikasi global; menyediakan informasi online tentang asuransi dari basis
data komputer atau Internet; menyediakan informasi online tentang reasuransi dari database komputer atau Internet===
===Perangkat lunak-perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam asuransi; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan
dengan perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; perangkat lunak kecerdasan buatan untuk
perawatan kesehatan; perangkat lunak perawatan kesehatan; perangkat lunak untuk transaksi pembayaran; perangkat lunak
yang dapat diunduh dari internet untuk tujuan melacak dan memonitor aktivitas fisik; program aplikasi untuk tujuan
mempromosikan gaya hidup yang aktif dan kesehatan dengan memberi penghargaan kepada pelanggan karena telah aktif
dan mencapai sasaran yang ditetapkan; program aplikasi yang bisa diunduh untuk telepon seluler, komputer tablet dan
komputer genggam untuk rencana asuransi jiwa dan kesehatan yang mempromosikan kesehatan dan kebugaran dengan
memberi penghargaan kepada pelanggan yang aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan dengan diskon premi
asuransi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032823
: 10/05/2021 19:14:46
:
: FRANKY KINGSLI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp. Nagoya New Town Blk Q No. 8, RT.001 RW.008, Kel/Desa Lubuk Baja Kota,
Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kota Batam, Kepulauan Riau
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bai Da Shen - Jing Pin + Tulisan Kanji + Lukisan
: Tulisan Mandarin (tengah) artinya Menyembah Dewa Besar; Tulisan (atas) artinya Produk Bagus

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, pink, kuning emas, kuning, hitam, putih, coklat, biru, biru tua, hijau, ungu
: 16
: ===Kertas Sembahyang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek

: DID2021032824
: 10/05/2021 19:15:00
:
: OEI, NELSON WIJAYA

540 Etiket

: Jl. Jemur Andayani Blok D. 152-153, RT/RW : 009/005,
Kel. Siwalankerto, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60236
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

: Merek Kata dan Lukisan

Halaman 413 dari 1262

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: ACERE 15
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hijau, Hitam, Biru
: 12
: ===Dudukan stang untuk sepeda motor; Kampas rem tromol; Stang (bagian dari kendaraan); foot step racing; grip stang untuk
sepeda motor; jari-jari roda sepeda motor; kabel rem untuk sepeda motor; kaca spion; pelek roda untuk kendaraan roda dua;
pelek untuk roda kendaraan; pelek untuk roda sepeda motor; penjepit jeruji (spoke clips) untuk roda; peredam bantingan
suspensi untuk kendaraan; peredam kejut untuk sepeda motor; persneling untuk sepeda motor; rantai sepeda motor; rem
cakram untuk sepeda motor; roda jeruji pelek kendaraan; stang setir; tromol; tromol sepeda motor; velg racing===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021032825
: 10/05/2021 19:24:41
:
: SUTRISNO SUWARGO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sutorejo Selatan 6/16, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TADAIMA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 35
: ===Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan barang
dan jasa; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Nasehat untuk konsumen; PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG;
Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online; Penyebaran bahan untuk iklan; Promosi penjualan (untuk orang lain); Proses
administratif pesanan belanjaan; fungsi kantor; jasa agen pesanan pembelian; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan
eceran secara online; jasa periklanan; layanan bisnis, yaitu, menyediakan informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran
mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data komputer; layanan
penataan etalase untuk toko ritel; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel online; pemasaran; penataan
etalase toko; pengecer toko serba ada; toko-toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032826
: 10/05/2021 19:28:37
:
: SUTRISNO SUWARGO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sutorejo Selatan 6/16, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TADAIMA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 25
: ===Pakaian; Sol sepatu; Tutup kepala; alas kaki; baju untuk orang dewasa; celana pakaian; kaos kaki; kemeja; pakaian
dalam; pakaian jadi; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket,
kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; sandal; sepatu; sol sandal; sol untuk alas kaki;
topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Wijaya IV No. 11, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

Tipe Merek

: Merek Kata

: JID2021032827
: 10/05/2021 19:33:24
:
: ALAIN PAUL LUC CORNIL

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 414 dari 1262

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: KOI FURNITURE GALLERY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 35
: ===layanan ritel atau layanan grosiran untuk furnitur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032828
: 10/05/2021 19:34:47
:
: FRANKY KINGSLI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp. Nagoya New Town Blk Q No. 8, RT.001 RW.008, Kel/Desa Lubuk Baja Kota,
Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kota Batam, Kepulauan Riau
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bai Guan Di - Jing Pin + Tulisan Kanji + Lukisan
: Tulisan Mandarin (tengah) artinya Menyembah Dewa Guan Di; Tulisan (atas) artinya Produk Bagus

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, pink, kuning emas, kuning, hitam, putih, coklat, biru, biru tua, hijau, ungu
: 16
: ===Kertas Sembahyang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032829
: 10/05/2021 19:50:32
:
: FRANKY KINGSLI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp. Nagoya New Town Blk Q No. 8, RT.001 RW.008, Kel/Desa Lubuk Baja Kota,
Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kota Batam, Kepulauan Riau
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bai Guan Yin - Jing Pin + Tulisan Kanji + Lukisan
: Tulisan Mandarin ( tengah) artinya Menyembah Dewi Guan Yin; Tulisan (atas) artinya Produk Bagus

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, pink, kuning emas, kuning, hitam, putih, coklat, biru, biru tua, hijau, ungu
: 16
: ===Kertas Sembahyang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021032830
: 10/05/2021 19:51:03
:
: PT XAHAM FINTEK EKUITAS

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Menara 165 Lantai 4 Jl. TB. Simatupang Kav. 1, Cilandak, Jakarta Selatan,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12560
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: XAHAM + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 42
: ===Jasa pengembangan lingkungan virtual online untuk pengguna platform perdagangan saham elektronik, marketplace

740

elektronik dan pertukaran keuangan dan moneter elektronik (jasa komputer); Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan
(SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; Layanan
penyimpanan dan pengambilan data elektronik untuk mentransmisikan, menampilkan dan menyimpan transaksi, identifikasi,
dan informasi keuangan; Layanan perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) dengan fitur perangkat lunak yang menyediakan
informasi keuangan dalam hal perdagangan, pertukaran uang, penyelesaian dagang, informasi pasar keuangan, informasi

Halaman 415 dari 1262

yang akan digunakan dalam perdagangan dan perkiraan komoditas; Penyediaan jasa perangkat lunak sebagai layanan
(SAAS) berupa perangkat lunak untuk melakukan transaksi akun, perdagangan sekuritas, riset, analisa, dan aktivitas
manajemen portofolio, semua dalam bidang investasi dan keuangan; jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk
keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan enkripsi komunikasi, proses bisnis, dan transaksi keuangan menggunakan sistem
kontrak pintar, blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang
didistribusikan; layanan perangkat lunak yang tidak bisa diunduh yang berisi informasi keuangan serta basis data catatan
publik untuk digunakan sehubungan dengan uji tuntas kenali pelanggan Anda, dan penilaian resiko korporasi; menyediakan
perangkat lunak untuk digunakan dalam mengakses informasi keuangan dan data pasar dan tren; pemrograman perangkat
lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing; pengembangan perangkat lunak
komputer untuk pemrosesan data; penyimpanan elektronik informasi bisnis dan keuangan; penyimpanan informasi keuangan
secara elektronik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl.Kertajaya Indah 2/10 (F-210), Kota Surabaya, Jawa Timur
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LAVENDER
: LAVENDER merupakan nama bunga

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, Kuning, Hijau, Orange, Putih, Merah
: 27
: ===Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet-karpet; Permadani; karpet; karpet lantai; karpet oriental; karpet runner; karpet
untuk kendaraan; karpet untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai
yang ada; keset karpet; lapisan karpet; penutup dinding; penutup dinding vinil; penutup lantai; penutup lantai vinil; tikar buluh;
ubin karpet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Wijaya IV No. 11, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, jingga, dan putih.
: 43
: ===Bar; jasa katering; jasa restoran; kafe; penyediaan makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032831
: 10/05/2021 19:54:07
:
: Fendy Raharjo Mulyanto

: JID2021032832
: 10/05/2021 20:00:41
:
: ALAIN PAUL LUC CORNIL

: DID2021032833
: 10/05/2021 20:02:46
:
: FRANKY KINGSLI

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp. Nagoya New Town Blk Q No. 8, RT.001 RW.008, Kel/Desa Lubuk Baja Kota,
Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kota Batam, Kepulauan Riau
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bai Tian Gong - Jing Pin + Tulisan Kanji + Lukisan
: Tulisan Mandarin (tengah) artinya Menyembah Dewa Langit; tulisan (atas) artinya Produk Bagus

591

Uraian Warna

: Merah, pink, kuning emas, kuning, hitam, putih, coklat, biru, biru tua, hijau, ungu

740

Halaman 416 dari 1262

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 16
: ===Kertas Sembahyang===
: DID2021032834
: 10/05/2021 20:08:56
:
: Sujadi Joandi

540 Etiket

: Tmn Surya 3 Blok J-2/9.D, RT/RW. 009/015, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan
Kalideres, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Fery Darlim S.H., M.H.
: Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, CengkarengJakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ORI
: Pemohon adalah Pemilik Merek ORI IDM000255011 (2007)

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 7
: ===Alternator; Baut roll timing; Blok Silinder Mesin Untuk Otomotif; Cdi; Con Rod Assy; Cop busi; Dinamo stater ; Filter udara
untuk mesin ; Fuel Injektor (pengatur supply bahan bakar); Gear Counter Shaft; Gear Kick Starter; Gear Kro As; Gear Main
Shaft; Gear Oli Pomp; Gear Pinion; Kipas untuk motor dan mesin; Kiprok; Klep kendaraan; Noken as untuk mesin; Pelatuk
Klep; Pen Oli Pomp; Pen Piston; Pompa saringan; Pompa untuk bahan bakar; Skep Karburator; Stator Assy; Steng seher
(conrod); Timing gear; alat pembersih injektor; bantalan bola; batang penghubung untuk mesin kendaraan darat; busi untuk
mesin kendaraan darat; camshafts mesin; crankcases untuk motor dan mesin; diafragma pompa; filter bahan bakar; filter oli;
filter untuk motor dan mesin; gigi perubahan kecepatan menjadi bagian dari mesin; gigi pompa oli; impeller pompa; karburator;
kepala silinder untuk mesin; koil pengapian [bagian-bagian mesin]; kopling transmisi listrik untuk mesin; kopling untuk mesin;
magnet assy; magnet only; manifold asupan otomotif; motor listrik untuk mesin; motor starter untuk kendaraan darat; pengatur
kecepatan untuk mesin, mesin dan motor; pipa knalpot otomotif; piston untuk mesin kendaraan darat; pompa [bagian mesin,
mesin atau motor]; pompa dan kompresor menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; puli dinamo untuk kendaraan; radiator
(pendingin) untuk motor dan mesin; rantai roller menjadi bagian dari mesin; regulator [bagian mesin]; rem cakram untuk mesin;
sabuk dinamo; sabuk untuk motor dan mesin; saringan untuk sistem pengereman.; sikat menjadi bagian dari motor, generator
dan dinamo; silinder untuk mesin; sistem asupan udara dan komponen untuk kendaraan; stang piston; starter tendangan
untuk sepeda motor; starter untuk motor dan mesin; switch tekanan menjadi bagian dari mesin; tali kipas untuk motor dan
mesin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021032835
: 10/05/2021 20:15:21
:
: Evan Ardiansyah

540 Etiket

: Jl.Bunga Mayang No.11 RT/RW 009/009 Kel.Jatimulyo Kec.Lowokwaru, Kota
Malang, Jawa Timur, 65141
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAYANG COLLECTION
: MAYANG COLLECTION merupakan suatu penamaan. MAYANG merupakan nama suatu daerah atau
alamat pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih
: 35
: ===layanan ritel disediakan oleh butik pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032836
: 10/05/2021 20:26:33
:
: PT. Medika Estetik Prima

540 Etiket

: AKR Tower Lantai 16 A, Jl. Panjang No. 5, RT. 011, RW. 010, Kebon Jeruk, Jakarta
Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Halaman 417 dari 1262

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Fery Darlim S.H., M.H.
: Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, CengkarengJakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Qwerty
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 3
: ===kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021032836
: 10/05/2021 20:26:33
:
: Ines Nabilah

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Kayu Agung I No C.32, Kota Bandung, Jawa Barat, 40264
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Teras Sentani
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau dan Orange
: 43
: ===Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa
dibawa pulang; Kafe kopi; Kopi ( Kafe ); Restoran; layanan kedai kopi dan makanan ringan; menyajikan makanan dan
minuman untuk para tamu di restoran; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032837
: 10/05/2021 20:27:24
:
: Ain Ulfarezkia Hikman

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dsn. Bakia RT. 000 RW. 000, Desa Marisa Selatan, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato,
Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, 96266
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Aiqen by Ain Ulfarezkia Hikman dan Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold, Hitam
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis
dan eyeliner; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Perona Pipi; Sabun Kecantikan (kosmetik);
Sabun Mandi; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut,
losion dan jel untuk rambut; Sediaan tata rias wajah; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Serum rambut; Toner;
Toner wajah (kosmetik); bedak tabur; body lotion untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); deodoran; kosmetik;
kosmetik dan make-up; kosmetik penyegar kulit; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan
tangan; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak,
bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss),
balsem bibir, cat kuku; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim
pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; lipstik; maskara; masker kecantikan; masker kecantikan wajah; masker kecantikan,
sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); minyak rambut; parfum; pemutih gigi (strip dan pasta); pomade rambut; sediaan
kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata;
sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan perawatan kuku kosmetik;
sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum wajah; sun block
lotion untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; wax rambut===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032838
: 10/05/2021 20:35:31
:
: FERDI SAPUTRO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kayuapu Kulon, RT. 003 / RW. 004, Desa Gondang Manis, Kec. Bae, Kab. Kudus,
Kota Tangerang Selatan, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FalisSkin dan Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah muda
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis
dan eyeliner; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Perona Pipi; Sabun Kecantikan (kosmetik);
Sabun Mandi; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut,
losion dan jel untuk rambut; Sediaan tata rias wajah; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Serum rambut; Toner;
Toner wajah (kosmetik); bedak tabur; body lotion untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); deodoran; kosmetik;
kosmetik dan make-up; kosmetik penyegar kulit; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan
tangan; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak,
bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss),
balsem bibir, cat kuku; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim
pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; lipstik; maskara; masker kecantikan; masker kecantikan wajah; masker kecantikan,
sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); minyak rambut; parfum; pemutih gigi (strip dan pasta); pomade rambut; sediaan
kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata;
sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan perawatan kuku kosmetik;
sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum wajah; sun block
lotion untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; wax rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032839
: 10/05/2021 20:36:43
:
: EKA APRIYOSA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Casamora Jagakarsa, Jl. Sirsak RT. 004 RW. 004, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta
Selatan, Kota Depok, Jawa Barat
: Andi Irhami SH
: Jalan Kebon Kelapa No. 41 RT. 004 RW. 011 Grogol Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Eyrakanza
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu dan Putih
: 5
: ===Jamu; Minuman obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; kolagen untuk keperluan medis; minyak hati ikan kod;
suplemen diet propolis; suplemen makanan berbasis protein; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan
diet bubuk; suplemen nutrisi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek

: DID2021032840
: 10/05/2021 20:38:10
:
: Evan Ardiansyah

540 Etiket

: Jl.Bunga Mayang No.11 RT/RW 009/009 Kel.Jatimulyo Kec.Lowokwaru, Kota
Malang, Jawa Timur, 65141
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

: Merek Kata dan Lukisan
: MAYANG COLLECTION
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566

Arti Bahasa

: MAYANG COLLECTION merupakan suatu penamaan. MAYANG merupakan nama suatu daerah atau
alamat pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih
: 25
: ===Baju Syar'i; Baju koko; Celana jeans; Kulot; Mukena; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian luar; Pashmina; atasan
[pakaian]; atasan untuk anak-anak; atasan untuk pria; atasan untuk wanita; baju busana muslim; blus; cardigan; celana formal;
celana kasual; gamis; gaun; jilbab; jubah; kaftan; kaos; kaus kaki wanita; manset; pakaian kerja; rok; stoking; tunik; twinset===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021032841
: 10/05/2021 21:10:57
:
: ANWAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kebon Kelapa RT. 004 RW. 011, Grogol Selatan, Kebayoran Lama., Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Andi Irhami SH
: Jalan Kebon Kelapa No. 41 RT. 004 RW. 011 Grogol Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FORKABI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HItam dan Putih
: 45
: ===Organisasi sosial kemasyarakatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032842
: 10/05/2021 21:19:43
:
: Ardisa Cahyaningtyas Pradhita

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Puri Bintaro, Jalan Puri Bagus PB 41/9 15413, Kota Tangerang Selatan,
Banten, 15413
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Quality Greens
: Sayur Berkualitas

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Merah, Hijau, Putih
: 31
: ===buah dan sayuran segar; sayuran segar organik; sayuran, segar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Manukan Kulon No. 6, RT/RW: 004/010, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Ishak Bisma Widiyanto S.T.,S.H.
: Jalan Darmo Indah Barat 5/AB-9, RT.004 RW.004, Kel. Tandes, Kec. Tandes,
Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NODASO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, abu-abu, putih.
: 3
:
===Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Belau cucian; Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Cairan pembersih kaca
depan mobil; Cairan pembersih karat; Cairan pembersih kotoran (lumpur) yang melekat; Cairan pembersih kotoran yang
mengandung kalsium; Cairan pembersih untuk pendingin mesin; Cairan untuk menyetrika; Cairan untuk menyetrika untuk
digunakan dengan mesin penguap pakaian; Coating kaca mobil; Deterjen bayi; Deterjen binatu untuk barang-barang

740

: DID2021032843
: 10/05/2021 21:38:24
:
: ELVINA NATASHA AHMADY

540 Etiket
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keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen dan zat tambahan untuk laundry dalam bentuk
sediaan pembersih untuk meningkatkan kualitas laundry; Deterjen untuk keperluan binatu; Krim pencuci tangan; Krim sabun
yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Parfum laundry; Pelembut kain; Pelembut kain konsentrat;
Pelembut kain untuk barang-barang keperluan bayi; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut pakaian; Pelicin
pakaian; Pembasmi jamur yang pada kaca mobil; Pembersih; Pembersih blok mesin mobil; Pembersih botol bayi; Pembersih
karpet; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga; Pembersih mobil; Pembersih toilet; Pembersih untuk badan;
Pembilas kain; Pemutih pakaian; Pencuci tangan; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obatobatan; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap interior; Pengkilap serba guna (semir ban); Penguat warna pada kain;
Penjernih; Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi
ruangan; Sabun; Sabun Cuci Piring; Sabun cream; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sediaan Pewangi
Ruangan; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci;
Sediaan kimia untuk mencemerlangkan warna untuk keperluan rumah tangga (cucian); Sediaan kosmetik seperti semprotan
tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair,
bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan mencuci pakaian dan tekstil menggunakan
tangan; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan pembersih
untuk campuran air wiper mobil (wiper fluid); Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga; Sediaan pembersihan untuk
penggunaan kamar mandi; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan pembersihan,
pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan pemutih untuk
keperluan binatu; Sediaan pengelupasan atau penghilangan cat dan pernis; Sediaan penghilang noda untuk keperluan
laundry; Sediaan penghilang warna untuk keperluan binatu; Sediaan peredam cucian; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan
sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan untuk keperluan pembersihan; Sediaan untuk mengkilatkan dan
menggosok kendaraan; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan-sediaan pembersih untuk keperluan industri, yaitu
komposisi berbasis pelarut untuk pembersihan dan dekontaminasi reaktor, kapal, tangki, menara vakum, alat penukar panas,
perpipaan, kolom penyulingan, dan peralatan industri lainnya.; Semprotan pembersih karpet; Senyawa wewangian; Standar
pelembut kain; Tisu yang diresapi dengan sediaan dan bahan pembersih dan pemoles; Wax polishing (malam pemoles); Zat
pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; aditif cucian; agen pembilas pencuci piring; agen pembilas untuk
cucian; agen pencuci untuk tekstil; air linen beraroma; air wangi; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; bahan kimia pencerah warna
untuk keperluan rumah tangga [binatu]; bahan pembersih untuk membersihkan permukaan; bahan-bahan dan sediaan
pembersih; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; benzine penghilang noda; bubuk wangi; cairan pembersih;
cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kaca depan mobil; cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis
mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan pencuci; cairan penghilang noda; cairan tidak tergelincir untuk lantai;
cairan untuk pembersih injector; degreas, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; deterjen; deterjen binatu
komersial; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk
bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen piring; deterjen rumah tangga sintetis; deterjen untuk keperluan
dapur; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk mobil; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; deterjen yang
disiapkan dari minyak bumi [untuk keperluan rumah tangga]; deterjen, tissue basah; gel, powder, pembersih tangan dan
pencuci tangan; gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; glasir cucian; glasir pati untuk keperluan binatu; kamar mandi
tanpa obat; kapur pembersih; kerucut pinus beraroma; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat
aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen
pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan
kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar
udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; komposisi pelepas cat; kondisioner kain; krim
pembersih; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; larutan pembersih bioteknologi untuk memecah bahan
organik dan menghilangkan noda; lilin lantai; lilin tanpa selip untuk lantai; lilin tukang sepatu; lilin untuk lantai parket; lotion
pembersih non-obat; membersihkan kapur; membersihkan sediaan untuk artikel perokok; membersihkan, mencuci dan
memoles sediaan; mencuci soda, untuk membersihkan; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak
kasturi [wewangian]; minyak parfum; minyak peppermint [wewangian]; minyak pinus untuk membersihkan lantai; minyak untuk
keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan toilet; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk sediaan pembersihan;
minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; pati cucian; pelarut pembersih, selain
untuk digunakan dalam proses pembuatan; pelembut kain; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pelicin dan pengharum
pakaian yang akan di setrika; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih berbentuk krim; pembersih jendela;
pembersih jok; pembersih kamar mandi; pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kipas angin; pembersih oven;
pembersih pakaian selam; pembersih rumah tangga; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk bubuk; pembersih
saluran pembuangan kimia dalam bentuk cairan; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk gel; pembersih semprot;
pembersih semprot untuk digunakan pada tekstil; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih tangan;
pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersihan, pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan
umum dan serbuk; pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan,
pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilas akhir cucian; pemutih
cucian; pencuci tangan tanpa obat; pencucian cucian; penghilang lemak; penghilang lilin lantai [sediaan gerusan]; penghilang
noda; penghilang noda hewan peliharaan; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewarna untuk keperluan toilet;
potpourris [wewangian]; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; produk sabun; produk
wewangian; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; sabun beraroma; sabun cair; sabun
cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair
untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun dan deterjen; sabun deterjen; sabun kertas untuk
penggunaan pribadi; sabun non-obat untuk tangan; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun wangi; sabunsabun; sachet untuk linen wangi; sampo karpet; scrub pengelupasan untuk tangan; sediaan untuk mencuci tangan; sediaan
bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan binatu; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau
dan untuk membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan cucian dan pemutihan; sediaan dan bahan untuk
pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; sediaan degreasing untuk keperluan rumah tangga; sediaan drycleaning; sediaan kondisioner kain; sediaan membersihkan dan mencuci untuk keperluan rumah tangga; sediaan
membersihkan kendaraan; sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih peralatan rumah
tangga; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih untuk membersihkan permukaan
substrat dari pelapis, noda, cat dan komposisi endapan yang tidak diinginkan untuk menghilangkan getah dan perekat,
pelumas dan tar serta sediaan dekalsifikasi dan penghancuran kerak untuk pembersihan produk rumah tangga; sediaan
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pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit;
sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan kaca; sediaan pembersihan kaca depan; sediaan
pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba
guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan
tanpa obat; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan
pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan
pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan
pembersihan untuk membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan
pribadi; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan pemutih,
pembersih dan kompon; sediaan pencuci piring; sediaan pencucian dan pemutihan; sediaan pencucian untuk keperluan
binatu; sediaan penghapus noda; sediaan penghilang warna; sediaan pengupasan lantai; sediaan perendaman cucian;
sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pra-perendaman; sediaan tanpa obat untuk digunakan di kamar mandi; sediaan
ukuran binatu; sediaan untuk membersihkan dapur, sediaan untuk membersihkan kamar mandi, sediaan untuk membersihkan
toilet; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga
permukaan kendaraan termasuk sediaan untuk mencuci, memoles, mengkilapkan; sediaan untuk membuka saluran pipa
drainase; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mencuci buah dan sayuran; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk
pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk
pengupasan lilin dari lantai; sediaan) zat pencerah warna untuk keperluan binatu di dalam rumah tangga; sediaan-sediaan
untuk membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaansediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan untuk membersihkan dan mencuci; sediaansediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun,
wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; semir lantai; semir mobil; semir untuk
furnitur dan lantai; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan kamar beraroma; semprotan linen beraroma; semprotan
penyegar kain beraroma; senyawa penggosok lantai; soda pemutih; sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar
wewangian; tablet deterjen pencuci piring; terpentin untuk mengalami degreasing; tiriskan sediaan pembersihan; tiriskan
sediaan pemblokiran; wangi-wangian; wewangian alami; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu
cedar; wewangian, minyak esensial; wewangian, wewangian dan dupa; zat pelembut untuk keperluan rumah tangga; zat
pengering untuk mesin pencuci piring===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: DID2021032844
: 10/05/2021 22:18:29
:
: CV Aolon Indonesia

540 Etiket

: Jl. Waas Lantai 3 No. 05A RT 002/ RW 001, Kel. Batununggal. Kec. Bandung Kidul,
Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
:
:

: Merek Kata dan Lukisan
: HUAFIT
: Tidak Ada Terjemahan
: Biru #00B3F7
Putih #FEFEFE
: 9
: ===Adaptor USB; Aksesoris kaca mata, yaitu, tali dan rantai untuk kaca mata yang dapat menahan gerakan dari pemakainya;
BATERAI JAM TANGAN; Earphone nirkabel; Gelang untuk pemutar media elektronik portabel; Gelang yang mempunyai
koneksi; Hub USB; Jam tangan pintar (pengolahan data); Kabel USB untuk ponsel; Kabel USB untuk ponsel selular; Kartu
USB; Kotak kaca mata dan kaca mata pelindung matahari; Pembaca kartu USB; Pengisi daya usb untuk perangkat elektronik;
Pengisi daya usb untuk ponsel; Perangkat komunikasi yang dapat dipakai dalam bentuk jam tangan, gelang; Speaker aktif dan
pasif; Speaker mobil; Telepon pintar berupa jam tangan; USB drive perangkat keras (Universal serial bus hardware drives);
USB flash drive kosong; USB port pengisi baterai; aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone (earphone cushions), bantalan
earphone (earphone pads), dan kabel ekstensi earphone (earphone cases); aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone
(earphone cushions), bantalan earphone (earphone pads), dan sarung earphone (earphone cases); aksesoris untuk perangkat
seluler, portabel dan genggam, yaitu, earbud (perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga),
earphone dan headphone; bantalan pengisian nirkabel untuk smartphone; bantalan telinga untuk earphone; charger mobil
untuk perangkat yang digunakan untuk memanaskan tembakau; charger mobil untuk rokok elektronik; driver speaker;
earphone; earphone nirkabel; earphone pribadi untuk digunakan dengan sistem transmisi suara; earphone untuk radio;
earphone untuk telepon seluler; gelang (bands) untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; gelang
identifikasi dikodekan, magnetik; gelang identifikasi elektronik yang dikodekan; gelang pintar; gelang pintar yang
mengkomunikasikan data ke perangkat elektronik lainnya; jam tangan dengan pelacakan Global Positioning System [GPS]
dan fungsi lokasi; jam tangan pintar; jam tangan pintar (pengolah data); kabel charger; kabel data; kabel jack; kabel komputer;
kabel listrik; kabel listrik yang dilapisi karet; kabel universal serial bus [USB]; kabinet untuk speaker; kaca mata pintar
(pengolah data); kartu USB kosong; lensa kaca mata; loudspeakers; modem universal serial bus [USB]; pelindung dan
penutup untuk speaker, speaker pintar, speaker audio, pengeras suara, amplifier dan headphone dan earphone; pengisi daya
baterai bertenaga surya; pengisi daya listrik; pengisi daya untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan;
penutup, tas, tempat wadah, manset, tali pengikat dan tali sandang untuk komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil,
perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, set top box dan perekam dan
pemutar audio dan video; perangkat audio nirkabel yang berbentuk earbud (perangkat pendengar berukuran kecil yang
diletakan dilubang telinga), earphone dan headphone nirkabel untuk digunakan dengan jam tangan pintar dan pelacak
aktivitas yang dapat dipakai; perangkat elektronik digital yang dapat dipakai dalam bentuk jam tangan (wristwatch), gelang
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tangan (wrist band) dan gelang (bangle) untuk digunakan dengan ponsel pintar, komputer tablet dan komputer portable;
perangkat keras universal serial bus [USB]; perangkat yang dapat dipakai untuk mengendalikan komputer, telepon mobil,
perangkat elektronik mobil, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam,
televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; peripheral yang dapat dipakai untuk
digunakan dengan komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, arloji pintar, kacamata pintar, cincin pintar, earphone,
headphone, televisi, set top box dan pemutar audio dan video serta perekam; perlengkapan speaker; sistem loudspeaker;
speaker; speaker nirkabel; speaker untuk komputer; speaker untuk pemutar media portabel; tali (straps) untuk telepon pintar
(smartphones) dalam bentuk jam tangan; telepon pintar dalam bentuk jam tangan; unit loudspeaker===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021032845
: 10/05/2021 22:25:16
:
: CV Aolon Indonesia

540 Etiket

: Jl. Waas Lantai 3 No. 05A RT 002/ RW 001, Kel. Batununggal. Kec. Bandung Kidul,
Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
:
:

: Merek Kata dan Lukisan
: HUAFIT
: Tidak Ada Terjemahan
: Biru #00B3F7
Putih #FEFEFE
: 35
: ===Jasa penjualan eceran secara online; Jasa toko; Layanan toko ritel online; Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik;
Toko jam; Toko jam tangan; Toko-toko Grosir Elektronik; layanan pemasaran online; layanan ritel online; layanan ritel untuk
jam tangan pintar; layanan ritel yang berkaitan dengan jam tangan pintar; layanan toko grosir menampilkan jam tangan pintar;
layanan toko grosir online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko ritel menampilkan jam tangan pintar; layanan
toko ritel menampilkan kacamata; layanan toko ritel online yang menampilkan mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker
audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk audio dan video, headphone, earphone, headset, sistem
hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan aksesorisnya; toko; toko grosir; toko retail handphone===
: JID2021032846
: 10/05/2021 22:37:39
:
: LINA KAHARUDIN

540 Etiket

: JL. DANAU AGUNG 20 NO. 17B, RT/RW. 007/016, KEL. SUNTER AGUNG, KEC.
TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta
: Irene Yosephine S.H.,M.H
: IYS & Partners Law office Jalan Gamelan Blok A no. 5, Kelurahan Pegangsaan Dua,
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: COFFEE GROUNDS + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH, KUNING
: 43
: ===Jasa kedai kopi; Kafe kopi; Kedai kopi; Layanan bar kopi; bar kopi; layanan kedai kopi dan makanan ringan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2021032847
: 10/05/2021 22:44:27
:
: SAID

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rusun Flamboyan Blok E No. 412 RT. 014 RW. 010 Kel. Cengkareng Barat, Kec.
Cengkareng, Jakarta Barat - 11730, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11730
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

Halaman 423 dari 1262

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: Markisa + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, kuning, merah, hitam dan putih.
: 21
: ===Botol Air Minum Pelancong; Sedotan Lipat; Sedotan Lipat dari bahan logam; Sedotan minum dari plastik; Sendok kaleng
sampah; Sendok kue tart; Sendok-sendok masak; Sikat pembersih sedotan; Tutup gelas; bombilhas [sedotan] untuk cuias
[bejana minum] untuk yerba maté; botol besar dari kaca/wadah botol besar dibalut anyaman sebagai pelindung; botol-botol
plastik; cangkir; cangkir dinding ganda dengan tutup dan sedotan; cetakan kue; cincin untuk burung; gelas kaca; gelas teh;
kuas *; kuas kosmetik; kuas, kecuali kuas cat; mangkuk kaca; mangkuk plastik; mangkuk salad; mangkuk sup; pemanas untuk
botol susu, bukan listrik; pemegang sedotan; pemeras buah, non-listrik; piring; piring kertas; piring saji; piring sayuran; pispot;
sedotan; sedotan kertas; sedotan untuk cuias [bejana minum] untuk yerba maté; sedotan untuk minum; sendok es; sendok es
krim; sendok kayu [peralatan dapur]; sendok saji; sikat gigi; sisir rambut; stoples terisolasi; tatakan gelas; tempat mandi bayi,
dapat dipindah; tempat sabun; wadah minuman berisolasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032848
: 10/05/2021 22:57:19
:
: SULAIMAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: gg perintis no 1 RT 6 RW 8 KEL BANGETAYU WETAN KEC GENUK KOTA
SEMARANG JAWA TENGAH, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50115
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: lusitex prostek
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru,putih,ungu,kuning,merah,hijau,hitam
: 1
: ===penghancur/pembersih kerak karbon===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032849
: 10/05/2021 22:58:36
:
: Rohmat Hidayatulloh

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Cikoneng Girang, RT 001 RW 005, Manis Jaya, Jatiuwung, Kota Tangerang,
Banten, 15136
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: WEEKNES
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, merah dan hitam
: 25
: ===Tutup kepala; alas kaki; pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032850
: 10/05/2021 23:05:10
:
: CHALAS KROMOTO dan DANIEL WILLIAM, DANIEL WILLIAM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Poris Paradise 2 BB.3/27 RT. 008 RW. 010 Kel. Cipondoh Indah, Kec. Cipondoh,
Kota Tangerang, Prov. Banten - 15148, Kota Tangerang, Banten, 15148
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PATRA + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Merah, kuning dan putih.

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: 16
: ===Kantong plastik HD; Kantong plastik klip; Kantong plastik opp; Kantong plastik putih susu laundry; Karet gelang untuk
keperluan rumah tangga; Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus makanan; Mika plastik untuk membungkus makanan;
Plastik seal cup; Tas goodie dari kertas atau plastik; bungkus kado plastik; film plastik pembungkus makanan untuk keperluan
industri; kantong belanja dari plastik; kantong kado dari kertas atau plastik; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong
plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk es kemasan; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk
keperluan rumah tangga; kantong plastik untuk keperluan umum; kantong plastik untuk memasak di oven; kantong plastik
untuk membuang makanan tengik; kantong plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik
untuk penghilang bau; kantong plastik untuk produk makanan; kantong sampah plastik; kantong sandwich plastik; karet gelang
[keperluan kantor]; karet gelang untuk mengikat barang [keperluan kantor atau rumah tangga]; kemasan kantong semen dari
plastik; lapisan (plastik) untuk membungkus makanan; pita kertas untuk pembungkus kado; tas belanja dari plastik; tas pesta
plastik===
: DID2021032851
: 10/05/2021 23:16:45
:
: CV Aolon Indonesia

540 Etiket

: Jl. Waas Lantai 3 No. 05A RT 002/ RW 001, Kel. Batununggal. Kec. Bandung Kidul,
Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
:
:

: Merek Kata dan Lukisan
: EYD
: Tidak Ada Terjemahan
: Hijau #01BBB8
Putih #F3FFFF
: 9
: ===Adaptor USB; Aksesoris komputer, yaitu alat penyimpan data USB kosong, alat penyimpan data yang menampilkan
informasi berkaitan dengan bola basket yang telah direkam sebelumnya; BATERAI JAM TANGAN; Earphone nirkabel; Gelang
untuk pemutar media elektronik portabel; Gelang yang mempunyai koneksi; Gelang-gelang yang mengkomunikasikan data
ke personal digital assistant, telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet dan komputer-komputer pribadi melalui situs
internet dan jaringan-jaringan komunikasi komputer dan elektronik lainnya; Hub USB; Jam tangan dengan fungsi sebagai alat
komunikasi bergerak; Jam tangan pintar (pengolahan data); Jam tangan pintar yang mempunyai fungsi radio pengawasan;
Kabel USB; Kabel USB untuk ponsel; Kabel USB untuk ponsel selular; Kartu USB; Kotak speaker; Pembaca kartu USB;
Pengisi daya usb untuk ponsel; Perangkat komunikasi yang dapat dipakai dalam bentuk jam tangan, gelang; Profesional
speaker sistem; Speaker [peralatan audio]; Speaker aktif dan pasif; Speaker audio pintar; Speaker mobil; Speaker yang dapat
dikendalikan dengan suara; Telepon pintar (smartphones) yang dipasang di pergelangan tangan; Telepon pintar berupa jam
tangan; Telepon pintar yang dipasang di pergelangan tangan; USB flash drive; USB flash drive kosong; USB pengisi daya;
USB port pengisi baterai; aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone (earphone cushions), bantalan earphone (earphone
pads), dan kabel ekstensi earphone (earphone cases); aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone (earphone cushions),
bantalan earphone (earphone pads), dan sarung earphone (earphone cases); aksesoris komputer, yaitu, tutup pelindung dan
tempat untuk telepon genggam, mouse komputer (tetikus komputer), headphone, komputer tablet, USB drive; aksesoris untuk
perangkat seluler, portabel dan genggam, yaitu, earbud (perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang
telinga), earphone dan headphone; bantalan telinga untuk earphone; box speaker; driver speaker; earphone; earphone
nirkabel; earphone pribadi untuk digunakan dengan sistem transmisi suara; earphone untuk radio; earphone untuk telepon
seluler; gelang (bands) untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; gelang pintar; gelang pintar yang
digunakan dengan ponsel pintar; gelang pintar yang mengkomunikasikan data ke perangkat elektronik lainnya; gelang pintar
yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar; headphone nirkabel dengan radio built-in; headset nirkabel untuk digunakan
dengan smartphone; headset nirkabel untuk digunakan dengan telepon seluler; jam central processing unit [CPU]; jam tangan
dengan fungsi komunikasi nirkabel; jam tangan dengan pelacakan Global Positioning System [GPS] dan fungsi lokasi; jam
tangan pintar; jam tangan pintar (pengolah data); jam tangan pintar (smart watches) yang mengkomunikasikan data ke telepon
pintar (smartphones), melalui situs web internet dan komputer dan jaringan komunikasi elektronik lainnya; jam tangan pintar
menggabungkan fungsi permainan elektronik; jam tangan yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar; jam tangan yang
mengkomunikasikan data ke telepon pintar (smartphone); jam tanggan yang menggabungkankamera dan pemutar MP3, dan
yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar (smartphones) dan PDA; jam-jam tangan yang dilengkapi kamera; kabel USB
untuk telepon genggam; kabel baterai; kabel charger; kabel data; kabel elektronik; kabel jack; kabel komputer; kabel listrik;
kabel listrik yang dilapisi karet; kabel micro USB; kabel universal serial bus [USB]; kabel, listrik; kabel, yaitu, kabel pengisian
daya; kartu USB kosong; komponen dan aksesori untuk komputer, yaitu: periferal komputer, telepon seluler, perangkat
elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone,
pemutar dan perekam audio dan video, televisi, dan set top box; komputer yang bisa dipakai berbentuk jam tangan pintar dan
kacamata pintar; loudspeakers; mouse komputer nirkabel; pelindung dan penutup untuk speaker, speaker pintar, speaker
audio, pengeras suara, amplifier dan headphone dan earphone; pengisi daya baterai untuk laptop, telepon genggam,
komputer tablet, dan alat portabel yang diaktifkan USB lainnya; pengisi daya untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk
jam tangan; penutup (enclosures) speaker; penutup, tas, kasing, selongsong, tali pengikat dan lanyard untuk komputer,
telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar,
earphone, headphone, set top box, dan pemutar dan perekam audio dan video; perangkat audio nirkabel yang berbentuk
earbud (perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga), earphone dan headphone nirkabel untuk
digunakan dengan jam tangan pintar dan pelacak aktivitas yang dapat dipakai; perangkat keras universal serial bus [USB];
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perangkat lunak operasi universal serial bus [USB]; perlengkapan speaker; sistem loudspeaker; speaker; speaker getaran
portabel; speaker nirkabel; speaker portabel; speaker untuk komputer; speakerphone; tali (straps) untuk telepon pintar
(smartphones) dalam bentuk jam tangan; telepon pintar dalam bentuk jam tangan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021032852
: 10/05/2021 23:23:27
:
: CV Aolon Indonesia

540 Etiket

: Jl. Waas Lantai 3 No. 05A RT 002/ RW 001, Kel. Batununggal. Kec. Bandung Kidul,
Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
:
:

: Merek Kata dan Lukisan
: EYD
: Tidak Ada Terjemahan
: Hijau #01BBB8
Putih #F3FFFF
: 35
: ===Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata
pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa toko; Jasa toko ritel dalam bidang
desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing; Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko jam; Toko jam tangan; Tokotoko Grosir Elektronik; layanan ritel untuk jam tangan; layanan ritel untuk jam tangan pintar; layanan ritel yang berkaitan
dengan jam tangan pintar; layanan toko grosir menampilkan jam tangan pintar; layanan toko grosir online yang menampilkan
jam tangan pintar; layanan toko ritel di bidang kacamata, jam tangan, perangkat lunak untuk kebugaran, dan sensor dan
perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan digital, dan akselerometer; layanan toko ritel
menampilkan jam tangan pintar; layanan toko ritel online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko ritel online yang
menampilkan mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk
audio dan video, headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan
aksesorisnya; toko; toko grosir; toko retail handphone===
: JID2021032853
: 10/05/2021 23:27:02
:
: PT.SURYA CAKRA BUANA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko metland Blok F1 No.20, Ujung Menteng Cakung Jakarta Timur, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: myclub.id
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah,hitam
: 41
: ===Layanan permainan realitas virtual pada situs web; informasi yang berkaitan dengan hiburan permainan komputer
disediakan secara online dari basis data komputer atau jaringan komunikasi global; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi
yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui
program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; instruksi di bidang perbaikan otomotif;
instruksi golf; instruksi senam; layanan game disediakan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan
klub kesehatan dan kebugaran; layanan klub kesehatan dan rekreasi; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara
olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan kelas latihan; melakukan kursus
korespondensi; melakukan tur berpemandu untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan melakukan acara atletik
perguruan tinggi; mengatur kompetisi olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; mengatur kursus
pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur lokakarya dan
seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur pelatihan olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
mengatur seminar pelatihan; mengatur simposium; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; mengorganisir dan
melakukan acara atletik; mengorganisir dan melakukan acara olahraga dan budaya; mengorganisir dan melakukan kompetisi
atletik dan bertemu di bidang renang; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang bola basket;
mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang sepak bola; mengorganisir dan melakukan kompetisi
olahraga; mengorganisir, mengatur dan melakukan balap mobil; mengorganisir, mengatur dan melakukan balapan sepeda;
mengorganisir, mengatur dan melakukan pacuan kuda; pelaksanaan konser; perencanaan dan pelaksanaan pesta
[hiburan]===

740

Halaman 426 dari 1262

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021032854
: 10/05/2021 23:45:48
:
: PT. SURYA CAKRA BUANA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL RUKO METLAND BLOK F1 NO.20, UJUNG MENTENG CAKUNG JAKARTA
TIMUR, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KLIKBENGKEL.ID
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HITAM
: 37
: ===instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan pasokan air; jasa pengecatan dekoratif; jasa pengecatan interior rumah
dekoratif; merakit kembali kendaraan darat yang ada dan bagian strukturalnya menurut pesanan; pemasangan alat pemanas
dan pendingin; pemasangan alat pemanas, pendingin, pendingin udara, pengeringan, ventilasi dan ekstraksi debu;
pemasangan alat penerangan; pemasangan mesin industri; pemasangan produk desain interior; pemasangan sistem
pemanas; pemasangan sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara [HVAC]; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan
alat dan instrumen veteriner; pembongkaran bangunan; pengecatan khusus kendaraan; pengecatan khusus otomobil;
perbaikan as roda untuk kendaraan; perbaikan as roda untuk mesin; perbaikan batang penarik untuk kendaraan; perbaikan
kendaraan; perbaikan kendaraan sebagai bagian dari layanan kerusakan kendaraan; perbaikan kopling untuk kendaraan
darat; perbaikan mesin udara terkompresi; perbaikan mobil; perbaikan peralatan dan instalasi untuk menghasilkan daya;
perbaikan peralatan elektronik; perbaikan peralatan untuk penerangan, pemanasan, penghasil uap, pemasakan, pendinginan,
pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan sanitasi; perbaikan sepeda; perbaikan sistem rem untuk kendaraan;
perbaikan truk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032855
: 11/05/2021 00:13:45
:
: TISSY ANANDITA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bendungan Hilir Blok A No. 16, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah
Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JIDA PERFECT PASTRIES
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Kuning, dan Hijau
: 30
: ===Kue Nastar Keju; Kue dan gula-gula; Kue kering (pastri); Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan
berbahan dasar tepung terigu; kue kering kastengel; kue, biskuit, kue kering; kukis (kue kering)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032856
: 11/05/2021 00:16:24
:
: Roni Setiawan

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Adinegoro Indah A/1, RT 003/RW 015, Kelurahan Batang Kabung, Kecamatan
Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ANDORA BETON
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih, Ungu, dan Merah
: 19
: ===Precas Beton; bahan bangunan beton; balok beton; beton; beton industri untuk digunakan dalam pekerjaan teknik sipil;

740

Halaman 427 dari 1262

beton siap pakai; elemen bangunan beton; lembaran beton===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032857
: 11/05/2021 00:20:01
:
: Roni Setiawan

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Adinegoro Indah A/1, RT 003/RW 015, Kelurahan Batang Kabung, Kecamatan
Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KRAKATAU BETON
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Biru Muda, Biru Tua, dan Putih
: 19
: ===Precas Beton; bahan bangunan beton; balok beton; beton; beton industri untuk digunakan dalam pekerjaan teknik sipil;
beton siap pakai; elemen bangunan beton; lembaran beton===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021032858
: 11/05/2021 02:17:10
:
: KAMILAH

540 Etiket

: Jl. H. Damong RT. 007/RW. 001, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Deddy Firdaus Yulianto S.H., LL.M
: AFJ Counselors At Law, Estubizi Business Center, Setiabudi Building 2, 2nd Floor
(207 B-C) Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 62

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PENGGIAT KADER BELA NEGARA (PKBN)
: merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, putih, biru, emas, hijau, coklat dan hitam
: 45
: ===Lembaga sosial kemanusiaan yang fokus pada penanganan kasus-kasus kemanusiaan yang melanda dunia baik bencana
alam dan bencana non alam (yang berbasis kerelawanan); Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang sosial dan
kemanusiaan; Organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pelayanan kemasyarakatan; Organisasi sosial
kemasyarakatan; Pengantar sosial dan layanan jejaring sosial; Sosial kemasyarakatan; jasa penyediaan informasi mengenai
isu/persoalan politik; layanan individu dan layanan sosial yang diberikan oleh orang lain untuk memenuhi kebutuhan
individu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021032859
: 11/05/2021 02:44:48
:
: MARISKA REGINA HARJANTO

540 Etiket

: Jl. Duku Barat 3 No. 5 RT. 009/007, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan
Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Deddy Firdaus Yulianto S.H., LL.M
: AFJ Counselors At Law, Estubizi Business Center, Setiabudi Building 2, 2nd Floor
(207 B-C) Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 62

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: fellasforher
: fellasforher mempunyai arti kawan untuknya

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, hijau, merah dan abu-abu
: 24
: ===Handuk; handuk dari tekstil; handuk dari tekstil untuk digunakan di salon tata rambut; handuk katun; handuk untuk
digunakan di salon dan toko tukang cukur===

Halaman 428 dari 1262

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032860
: 11/05/2021 04:30:22
:
: ZALDI AULIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN KAMPUNG GODANG, RT. 003/RW. 001, KEL/DESA. PULAU LAWAS,
KEC. BANGKINANG, Kabupaten Kampar, Riau
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: R & K RAFIQ KEISYA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hijau, Kuning
: 30
: ===Garam meja; Garam rumput laut; Garam untuk pengawetan bahan makanan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu
dari tumbuhan yang diawetkan; garam; garam bawang; garam beraroma; garam berbumbu; garam berbumbu untuk memasak;
garam berikat (garam kotak); garam masala; garam untuk memasak; garam untuk mengawetkan bahan makanan; garam yang
bisa dimakan; garam, mustard===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D042021032861
: 11/05/2021 04:37:05
:
: FONY TANTIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PANDAU PERMAI B-C. 39, NO. 3, RT. 003/RW. 006, KEL/DESA. PANDAU JAYA,
KEC. SIAK HULU, Kabupaten Kampar, Riau, 28452
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kopi Kini & Nanti
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Putih
: 30
: ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet
filling), madu, sirup (treacle); Kakao dan kopi buatan; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi cokelat; Kopi durian; Minuman kopi dengan
atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Sediaan untuk membuat minuman coklat
dengan susu berbentuk serbuk; Sirup berwarna keemasan; kopi rempah; minuman berbahan dasar coklat dengan toping :
boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar gula aren ditambah susu, krim keju dan gula aren bakar; minuman berbahan
dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman
berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim
busa manis; minuman cokelat dengan susu; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman
kakao dengan susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu;
minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh boba; minuman teh dengan susu; perasa kopi; perasa sirup untuk
digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; produk-produk kopi; puding; sediaan minuman kopi; sirup cokelat; sirup
maple [pemanis alami]; sirup molase untuk keperluan kuliner; sirup pati bubuk untuk makanan dan minuman; tapioca pearls
(isian untuk minuman boba)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: J042021032862
: 11/05/2021 04:39:32
:
: FONY TANTIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PANDAU PERMAI B-C. 39, NO. 3, RT. 003/RW. 006, KEL/DESA. PANDAU JAYA,
KEC. SIAK HULU, Kabupaten Kampar, Riau, 28452
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KOPI KINI & NANTI
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Hijau, Putih

740

540 Etiket

Halaman 429 dari 1262

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 43
: ===Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan
menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran,
yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Kedai kopi; jasa katering untuk
penyediaan makanan dan minuman; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; layanan bar kopi dan kedai kopi
(penyediaan makanan dan minuman); layanan kedai kopi dan makanan ringan===
: JID2021032863
: 11/05/2021 05:00:04
:
: Dr. Setiadjit

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kembang Sari Blok C No. 87, Rt.002 Rw.004, Kel. Taman Baloi, Kec. Batam Kota,
Kota Batam, Kepulauan Riau
: Cesar Resha, S.E., S.H., M.H.
: D'Mansion @Jatinegara Indah Blok A-4, Jl. KRT Radjiman Widyodiningrat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JURUPARKIR.COM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Dasar Kuning Tua
: 39
: ===Jasa lokasi dan pemesanan dini untuk parkir; Menyediakan informasi terkait layanan parkir kendaraan; Parkir mobil;
Penyewaan garasi dan lahan parkir; layanan antar-jemput penumpang bandara antara fasilitas parkir bandara dan bandara;
layanan garasi parkir; layanan parkir kendaraan; layanan parkir mobil; memberikan informasi tentang parkir bandara melalui
situs web; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan sistem parkir mekanis; mengoperasikan tempat parkir;
parkir valet; pemesanan ruang parkir; penyediaan fasilitas parkir mobil; penyediaan informasi parkir; penyediaan ruang parkir;
penyewaan garasi dan tempat parkir; penyewaan mobil, garasi dan penyewaan ruang parkir; penyewaan ruang parkir
kendaraan; penyewaan sistem parkir mekanis; sewa tempat parkir===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032864
: 11/05/2021 06:48:19
:
: Ismail Jamil

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp IKIP Blk B.Z no. 32C RT013/RW002, Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta
: Prayudi Setiadharma S.H., M.IPL.,
: Jalan Pintu Air Raya No. 36H Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: COVER PRO + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih
: 12
: ===Penutup ban cadangan; kain penutup jok untuk kendaraan; penutup ban untuk kendaraan; penutup berbentuk untuk mobil
dan mobil balap; penutup dan pelindung mesin kendaraan ; penutup jok (single seater); penutup kendaraan [berbentuk];
penutup mesin (kap mobil); penutup pelindung mesin; penutup pelindung untuk kursi kendaraan [berbentuk]; penutup roda
kemudi berbentuk untuk kendaraan; penutup roda kemudi berbentuk untuk mobil; penutup samping untuk kendaraan roda
dua; penutup stir kendaraan; selimut dipasang untuk kapal; selimut dipasang untuk sepeda; selimut dipasang untuk sepeda
motor; selimut pas untuk kendaraan; selimut pas untuk kursi mobil untuk anak-anak; selimut pas untuk mobil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021032865
: 11/05/2021 07:32:57
:
: dr Michael Hartanto Angriawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Green Ville Blok BI no. 2 RT010/RW014, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Prayudi Setiadharma S.H., M.IPL.,
: Jalan Pintu Air Raya No. 36H Jakarta Pusat

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Lukisan
: Lukisan Logo DTVN

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Jingga, Putih
: 3
: ===emolien kulit untuk keperluan kosmetik; esens perawatan kulit non-medis; kosmetik untuk digunakan pada kulit; krim kulit;
krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik);
losion untuk kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh,
kulit kepala, kuku dan rambut; pelembab dan pelembut kulit tubuh; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan
perawatan kulit; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan perawatan kulit;
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; serum kulit tanpa obat; serum kulit
tanpa obat untuk wajah; toner kulit non-obat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021032867
: 11/05/2021 08:28:16
:
: Novartis AG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 4002 Basel, Switzerland
: Budi Rahmat S.H.,
: Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ONEGENE PROGRAM (AND DEVICE) (COLOR)
: ONEGENE PROGRAM = Merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua, Biru muda, dan Abu-abu
: 35
: ===administrasi bisnis; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan pasien===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D172021032868
: 11/05/2021 08:32:54
:
: BUMDes TUJUH MARET

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Deas Hadakewa, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TERI HADAKEWA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah;kuning;biru
: 29
: ===Ikan teri pedas; Teri Krispi; ikan teri asin; ikan teri, diolah; ikan teri, tidak hidup===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D222021032869
: 11/05/2021 08:36:18
:
: Ellya Veranita

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KI HAJAR DEWANTORO, RT 004 RW 001, Kel. Wadak Lor, Kec. Duduksampeyan,
Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61162
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kinara
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ORANGE, PUTIH,
: 3
: ===sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak
sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021032870
: 11/05/2021 08:38:25
:
: Novartis AG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 4002 Basel, Switzerland
: Budi Rahmat S.H.,
: Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ONEGENE PROGRAM (AND DEVICE) (COLOR)
: ONEGENE PROGRAM = Merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua, Biru muda, dan Abu-abu
: 36
: ===Jasa administrasi keuangan; memberikan informasi terkait dengan pertanggungan asuransi; memberikan informasi yang
berkaitan dengan manajemen keuangan program penggantian pasien===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032871
: 11/05/2021 08:39:15
:
: STEPCEN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Mutiara Palace CC.12 Kel. Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten
Deli Serdang, Sumatera Utara, 20371
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MUTIARA + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat, hitam, kuning emas, merah, jingga, abu-abu, putih
: 30
: ===Beras===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032872
: 11/05/2021 08:45:34
:
: PT. WIRASWASTA GEMILANG INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: The City Tower, Lantai 5, Jl. M.H. Thamrin No. 81, Jakarta 10310, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
: Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: EVALUBE PRO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Kuning, Hijau
: 4
: ===Bahan Bakar Bensin; Bahan bakar diesel; Bahan bakar kendaraan, yaitu gasoline dan bahan bakar diesel; Bahan
tambahan bukan kimia untuk bahan bakar motor, bahan bakar dan pelumas, bahan bakar untuk keperluan membalap; Bahan
tambahan, bukan bahan kimia, untuk Bahan Bakar Minyak (Minyak bakar); Gemuk untuk senjata (senjata); Minyak gas;
Minyak pelumas sebagai minyak hidrolik; Minyak solar CN 48; Minyak untuk turbin; Oli mesin untuk sepeda motor; Pelumas
silinder; Pelumas untuk senjata (senjata); Pelumas-pelumas untuk lubang bawah mesin; Pelumas/perekat untuk industri
minyak dan gas; Sediaan penghilang debu; Senyawa pelumas anti-kejang untuk digunakan pada mesin; aditif non-kimia
untuk minyak mesin; aditif non-kimia untuk bahan bakar, pelumas dan gemuk; aditif, non-kimia, untuk bahan bakar motor;
bahan bakar; bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor) dan bahan penerangan; bahan bakar (termasuk minyak sari
untuk motor) untuk digunakan pada semua permukaan dan bahan, baik secara internal maupun eksternal termasuk
penggunaan domestik, rumah tangga dan industri; bahan bakar cair; bahan bakar dan bahan penerangan; bahan bakar gas;
bahan bakar mineral; bahan bakar motor; bahan bakar untuk kendaraan bermotor; batu bara; bensin industri; briket batubara;
cairan pelumas mesin potong; etanol [bahan bakar]; gas untuk penerangan; grafit sebagai pelumas; grease untuk pengawetan
kulit; komposisi menyerap debu berbasis minyak bumi; komposisi pengikat debu; komposisi pengikat debu untuk penyapuan;
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lilin *; lilin dan sumbu untuk penerangan; lilin industri; minyak bumi; minyak bumi, mentah atau halus; minyak bunga matahari
untuk keperluan industri; minyak diesel; minyak lobak untuk mesin pelumas; minyak mesin; minyak pelumas [pelumas
industri]; minyak pelumas untuk kendaraan; minyak pelumas untuk keperluan industri; minyak pemotong untuk pengerjaan
logam industri; minyak rantai; minyak tanah; minyak tekstil; minyak untuk cat; minyak untuk pengawetan kulit; oli mesin
otomotif; oli pelumas dan gemuk; oli pelumas untuk mesin kendaraan bermotor; pelumas; pelumas kendaraan bermotor;
pelumas untuk mesin industri; pelumas untuk mesin pesawat terbang; petroleum jelly untuk keperluan industri===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021032873
: 11/05/2021 08:48:23
:
: Novartis AG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 4002 Basel, Switzerland
: Budi Rahmat S.H.,
: Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ONEGENE PROGRAM (AND DEVICE) (COLOR)
: ONEGENE PROGRAM = Merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua, Biru muda, dan Abu-abu
: 44
: ===Memberikan informasi medis atau terapeutik, dan layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan ini;
jasa-jasa informasi ilmu kedokteran; layanan diagnosis penyakit; layanan diagnostik medis; pelayanan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032874
: 11/05/2021 08:50:34
:
: WIWIN MUNAWAROH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dsn. Ngaglik, RT/RW 002/003, Ds.Surat, Kec. Mojo, Kab. Kediri, Jawa Timur,
Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64162
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AULYA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Oranye, Putih
: 24
: ===Kain Batik; kain sarung batik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032875
: 11/05/2021 08:51:13
:
: PT. PALMAS ENTRACO

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. KH. Samanhudi No. 85, Pasar Baru, Sawah Besar, , Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta
: Hendrawati Santoso S.H.
: Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E, Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PALCO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, PUTIH
: 9
: ===Alarm Gas Medis Digital; Alarm Gas Medis Digital Touchscreen; Alarm Gas Medis Konvensional; Alat pemadam api ringan
(APAR); Aparat (alat pemadam kebakaran); Aparatus alarm; Aparatus, instalasi serta peranti pengendali keamanan; Dudukan
alarm dan video kamera; Gepyok karet pemadam api; Hydrosubmote (3000M water deliver/fire) yaitu suatu alat pemadam
jarak jauh, kira-kira 3000M; Instalasi alarm yang menyediakan pengintai dengan notifikasi otomatis melalui sinyal dari berbagai
sensor; Mesin Alarm untuk menjaga rumah dari kemalingan; Pakaian kontrol kebakaran dan pakaian perlindungan terhadap
api untuk industri balap olahraga motor, yaitu—kemeja dan celana dalam, celana panjang, kemeja, jaket, jas, kaus kaki,
sepatu, sepatu bot, helm pengaman, kacamata, topi dan topi; Pemadam api beroda (troiley units); Pemadam api semi
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permanen (skil unit); Perangkat lunak keamanan dunia maya; Pintu/tangga keluar darurat pada saat terjadi kebakaran; Sensor
alarm pendeteksi motion, suhu, cahaya, getar, micro switch; Sistem alat pemadam api secara otomatis untuk perlindungan
dari api; Sistem keamanan secara elektronik untuk jaringan rumah; Sistem keamanan untuk perangkat keras dan perangkat
lunak komputer; Tabung pemadam api; Token keamanan; Truk pemadam api (fire trucks); Truk pemadam api berfungsi
sebagai anti huru hara (Riot trucks); Unit alarm central; alarm; alarm akustik; alarm anti-intrusi; alarm anti-pencurian, selain
untuk kendaraan; alarm asap; alarm bayi; alarm bergetar sebagai pengingat untuk minum obat; alarm bunyi; alarm gas; alarm
jendela; alarm jendela elektronik; alarm keamanan; alarm keamanan anti pengganggu untuk pintu; alarm keamanan pribadi;
alarm kebakaran; alarm kebakaran dalam bentuk ornamen pohon Natal; alarm kebocoran air; alarm kebocoran gas; alarm
kolam renang; alarm peluit; alarm pencuri; alarm pencuri elektronik; alarm pencurian; alarm pintu; alarm pintu elektronik; alarm
pribadi; alarm, sensor alarm, dan sistem pemantauan alarm; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan
kebakaran; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran, termasuk sepatu bot dan sepatu untuk
perlindungan kecelakaan untuk digunakan dalam industri; alat alarm pribadi; alat dan instrumen keselamatan dan keamanan;
alat dan sistem pemadam kebakaran; alat kontrol keamanan; alat pemadam api; alat pemadam api untuk mobil; alat pemadam
kebakaran untuk mobil; alat pendeteksi api; aparat pengawasan keamanan; aparat peringatan keamanan; balaclava tahan api;
balaclavas untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; bel alarm darurat elektronik; bel alarm, listrik;
celana panjang untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; detektor kebakaran; detektor kebakaran dan
asap; instalasi alarm; jaket untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; jas terbang tahan api; kamera
pengawas; kaus kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; keypad untuk alarm keamanan; kontrol
akses dan sistem pemantauan alarm; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan alarm kendaraan; kontrol jarak jauh untuk
mengoperasikan sistem alarm; kopling selang pemadam kebakaran; kotak peralatan pemadan api; layar asbes untuk petugas
pemadam kebakaran; mesin pemadam kebakaran; mobil pemadam kebakaran; nosel selang pemadam kebakaran; pakaian
asbes untuk perlindungan terhadap api; pakaian dan alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan
kebakaran; pakaian tahan api; pakaian untuk perlindungan terhadap api; pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan,
iradiasi dan kebakaran; pakaian, alas kaki dan penutup kepala untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan
kebakaran; panel alarm; panel kontrol alarm; panel kontrol alarm kebakaran; panel kontrol untuk alarm keamanan; pelindung
wajah untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi, dan kebakaran; pemadam api; pemancar untuk digunakan dalam
keamanan; penanda keamanan elektronik; pengaman, pengunci serta peranti kendali akses yang dikendalikan secara listrik,
elektronik, optik serta akustik; pengendali nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi dan status sistem keamanan dari
jarak jauh; penguji alarm asap; peralatan keamanan untuk lift; peralatan keamanan untuk memancarkan sinyal audio;
peralatan keamanan untuk memproses video dan/atau sinyal audio; peralatan keamanan untuk menerima sinyal audio;
peralatan keamanan untuk menerima sinyal video; peralatan pemadam api yang dikendalikan secara elektrik; peralatan
peringatan anti pencurian dan api; perangkat alarm pribadi elektronik; perangkat lunak keamanan; perangkat lunak keamanan
dan privasi komputer; perangkat lunak keamanan e-mail; perangkat lunak keamanan komputer yang dapat diunduh; perangkat
lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang keamanan; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang
keamanan; perangkat lunak untuk manajemen keamanan kriptografi dari transmisi elektronik melalui jaringan komputer;
perangkat lunak untuk memastikan keamanan surat elektronik; perangkat pengawasan keamanan; perangkat-perangkat lunak
pengamanan pesawat computer; pompa kebakaran; radio menggabungkan jam alarm; robot monitoring yang dapat bergerak
otomatis untuk keperluan keamanan; robot pengintai keamanan; robot pengintai keamanan untuk kegunaan pribadi atau hobi;
sarung tangan tahan api; sarung tangan untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; selang api; selang
pemadam kebakaran; selimut pemadam api; sensor alarm; sensor gerak untuk lampu keamanan; sepatu boot untuk
perlindungan terhadap api; sepatu untuk perlindungan terhadap api; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan
kebakaran; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; sistem alarm; sistem alarm kebakaran; sistem
alarm kebocoran gas; sistem alarm lift; sistem deteksi kebakaran; sistem keamanan dan pengawasan di perumahan; sistem
keamanan untuk elevator; sistem pemadam api; sistem pemadam kebakaran dengan bahan aerosol; sistem pemadam
kebakaran dengan cairan foam/busa; sistem pemadam kebakaran dengan cairan foam/busa pada dek kapal, dan dek
landasan helikopter; sistem pemadam kebakaran dengan cairan kimia clean agent; sistem pemadam kebakaran dengan
cairan kimia wet chemical; sistem pemadam kebakaran dengan gas CO2; sistem pemadam kebakaran dengan kabut air;
sistem pemadam kebakaran dengan kabut air dengan mesin-mesin tertentu; sistem pemadam kebakaran dengan pemancaran
air secara manual; sistem pemadam kebakaran dengan pemancaran air secara otomatis; sistem pemadam kebakaran dengan
penyemprotan kabut air; sistem pemadam kebakaran dengan penyemprotan kabut air pada mesin-mesin tertentu; sistem
pemadam kebakaran eksternal dengan penyemprotan meriam air; sistem pemadam kebakaran eksternal dengan
penyemprotan meriam air dan cairan foam/busa; sistem pemantauan alarm; sistem pendeteksi dan alarm umum kebakaran;
sistem pendeteksi kebakaran dan alarm umum kebakaran; token keamanan [perangkat enkripsi]; tongkat keamanan
genggam===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032876
: 11/05/2021 09:03:57
:
: PT. WIRASWASTA GEMILANG INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: The City Tower, Lantai 5, Jl. M.H. Thamrin No. 81, Jakarta 10310, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
: Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: EVALUBE PRO RACING
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Kuning, Hijau, Merah
: 4

740
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Bahan Bakar Bensin; Bahan bakar diesel; Bahan bakar kendaraan, yaitu gasoline dan bahan bakar diesel; Bahan
tambahan bukan kimia untuk bahan bakar motor, bahan bakar dan pelumas, bahan bakar untuk keperluan membalap; Bahan
tambahan, bukan bahan kimia, untuk Bahan Bakar Minyak (Minyak bakar); Gemuk untuk senjata (senjata); Minyak gas;
Minyak pelumas sebagai minyak hidrolik; Minyak solar CN 48; Minyak untuk turbin; Oli mesin untuk sepeda motor; Pelumas
silinder; Pelumas untuk senjata (senjata); Pelumas-pelumas untuk lubang bawah mesin; Pelumas/perekat untuk industri
minyak dan gas; Sediaan penghilang debu; Senyawa pelumas anti-kejang untuk digunakan pada mesin; aditif non-kimia
untuk minyak mesin; aditif non-kimia untuk bahan bakar, pelumas dan gemuk; aditif, non-kimia, untuk bahan bakar motor;
bahan bakar; bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor) dan bahan penerangan; bahan bakar (termasuk minyak sari
untuk motor) untuk digunakan pada semua permukaan dan bahan, baik secara internal maupun eksternal termasuk
penggunaan domestik, rumah tangga dan industri; bahan bakar cair; bahan bakar dan bahan penerangan; bahan bakar gas;
bahan bakar mineral; bahan bakar motor; bahan bakar untuk kendaraan bermotor; batu bara; bensin industri; briket batubara;
cairan pelumas mesin potong; etanol [bahan bakar]; gas untuk penerangan; grafit sebagai pelumas; grease untuk pengawetan
kulit; komposisi menyerap debu berbasis minyak bumi; komposisi pengikat debu; komposisi pengikat debu untuk penyapuan;
lilin *; lilin dan sumbu untuk penerangan; lilin industri; minyak bumi; minyak bumi, mentah atau halus; minyak bunga matahari
untuk keperluan industri; minyak diesel; minyak lobak untuk mesin pelumas; minyak mesin; minyak pelumas [pelumas
industri]; minyak pelumas untuk kendaraan; minyak pelumas untuk keperluan industri; minyak pemotong untuk pengerjaan
logam industri; minyak rantai; minyak tanah; minyak tekstil; minyak untuk cat; minyak untuk pengawetan kulit; oli mesin
otomotif; oli pelumas dan gemuk; oli pelumas untuk mesin kendaraan bermotor; pelumas; pelumas kendaraan bermotor;
pelumas untuk mesin industri; pelumas untuk mesin pesawat terbang; petroleum jelly untuk keperluan industri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D082021032877
: 11/05/2021 09:16:38
:
: ALVIN SETIADY YOHAN

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.CIPAGANTI NO.136 RT.010 RW.004 KEL.CIPAGANTI KEC. COBLONG KOTA
BANDUNG, Kota Bandung, Jawa Barat, 00
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM-PUTIH
: 40, 29
: ===pengolahan bahan baku untuk pembuatan makanan dan minuman; penyewaan mesin dan peralatan untuk mengolah
makanan===
===Buah kelapa; Daging buah kelapa; Daging kelapa untuk santan; Daging kelapa yang dikeringkan; Kelapa (buah), tanpa
kulit; Kelapa dikeringkan; Kelapa kering yang sudah diolah; Keripik kelapa; Krim kelapa; Lemak kelapa; Makanan ringan
berbahan dasar buah, sayuran dan susu kelapa untuk bayi dan anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt beku;
Minyak-minyak yang dapat dimakan dan diminum; Sediaan kelapa; Susu kelapa (minuman); Susu kelapa, kelapa kalengan,
dikeringkan dan diawetkan; bahan makanan, yaitu minyak yang menjadi bahan makanan untuk konsumsi manusia; kelapa
parut; kelapa, diolah; kelapa, kering; mentega kelapa; minyak (dari tumbuhan) untuk keperluan kuliner; minyak dan lemak
yang dapat dikonsumsi; minyak goreng; minyak kelapa untuk makanan; sari kelapa (santan); susu kelapa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032878
: 11/05/2021 09:19:01
:
: CV DIOSA DIVINA BALI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pengubungan Gang Sdakarya No. 7, Kerobokan, Kuta Utara, Badung, Bali,
Kabupaten Badung, Bali, 80361
: I Putu Uye Arya Berbudi S.H., M.H.,
: Jalan Palapa VIII No. 12 B, Denpasar 80223

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DIOSA DIVINA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: coklat wheat, abu-abu
: 25
: ===ASKOT; Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan
pada jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal
selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Alat penutup telinga; Ampu (Tutup Kepala); Atasan sebagai pakaian;
BAJU DARI KULIT; Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk alas kaki; Bagian tumit untuk kaos kaki; Bagian tumit untuk
sepatu bot dan sepatu; Bagian ujung alas kaki; Baju Batabue; Baju Hangat; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat kerah kurakura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak; Baju
Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung; Baju Syar'i; Baju Tikim; Baju
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atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat tenis; Baju koko; Baju lengan
panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Baklak;
Balaclava; Bandana anak-anak; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari
pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian);
Barang-barang pakaian olahraga; Baru (Rompi); Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan sebagai pakaian; Bedong; Blues; Blus
jumbo (pakaian); Bodysuit; Bretel [suspender]; Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Busana Care Cine; Busana
Muslim; Caping; Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Cawet; Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana Komprang; Celana
dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana kerja; Celana ketat tipis untuk
wanita; Celana korduroi; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin; Celana panjang denim; Celana
panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana panjang yang dilapisi lilin;
Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek sepak bola Amerika; Celana
pendek untuk berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin; Celana yang dilapisi lilin;
Cepiau; Cimata (Pakaian Adat); Color; Cukin; Dasi pramuka; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Daster anak-anak; Daster
menyusui; Daster tidur; Deta (Tutup Kepala); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Dungaree; Espadrilles; Flashes (pakaian);
G-string; Gamis pria; Gaun malam; Gaun pengantin; Gaun prom; Gesper; Girdle sebagai pakaian dasar; Gurita (Korset);
Hande-Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Hijab; Hijab olahraga; Hot pants; Ikat Kepala; Ikat kaos kaki elastis; Ikat
kepala (pakaian); Ikat kepala agar tidak berkeringat; Ikat pinggang; Iket; Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket Jeans; Jaket
anak-anak; Jaket bordir; Jaket bulu atau wol; Jaket garbadine [pakaian]; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket printing;
Jaket sablon; Jaket tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang terbuat
dari bahan berlapis; Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket
windbreaker; Jaket wol; Jaket yang diisi; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jas Kaen
Serebet; Jas anak-anak; Jerkins; Jubah; Jubah Pria; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; Jube; Jumpsuit untuk
anak-anak; Kaftan; Kain atau kulit penutup kaki; Kain gurita bayi; Kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian;
Kancing untuk sepatu sepakbola (sepatu); Kancut; Kaos Promosi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos
kaki yang menyerap keringat; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos t-shirt;
Kaos tanpa lengan; Kaus kaki sepak bola Amerika; Kaus kaki setinggi lutut; Kaus pakaian; Kebaya; Kelom; Kemeja (lengan
pendek); Kemeja Hawaii; Kerah polo; Keredong; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk
mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan; Kopiah; Kostum
Halloween dan kostum topeng; Kostum untuk digunakan dalam industri hiburan; Kulit bagian atas sepatu; Kulot; Kun (Rok
Bagian Bawah); Kutang nenek; Lambak (Sarung); Lang Leang; Lapisan-lapisan; Legging yang dilapisi lilin; Lis untuk alas kaki;
Liskol; List untuk alas kaki; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Mantel; Mantel kulit panjang; Mantel tahan dingin; Mantel
wol; Mantel yang dilapisi lilin; Mantel yang terbuat dari bahan berlapis; Masker penutup mata untuk tidur; Masker untuk
bermain ski [pakaian]; Masker wajah (pakaian); Meukasah (Baju); Meukeutop (Tutup Kepala); Mukena; Oroba Si Oli (Pakaian
Adat); Oto sepakbola Amerika; Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian];
Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan
untuk yoga; Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian
Penghulu; Pakaian Pesta; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian air untuk
ski air dan dalam air; Pakaian anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana,
celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang;
Pakaian bayi; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt),
kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup
kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua
potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek;
Pakaian dari kertas (bukan untuk kesehatan); Pakaian dinas seragam; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi
untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk
perempuan; Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar untuk olahraga;
Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian penutup di pantai; Pakaian
pramuka; Pakaian renang; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tahan air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian
tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian
untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian wanita; Pakaian
wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian,
tutup kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket
(dengan atau tanpa tudung), sapu tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop;
Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja,
jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang
menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja
polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga,
rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian
bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita,
kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri
atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang,
pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis,
pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana
pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi,
blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun,
jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt,
rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu
kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos
jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi
sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan
untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket
tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan
tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung
telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam
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pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek
untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain
penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi
mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung,
jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung;
Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu,
stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang,
celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian
dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun
dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini,
celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaianpakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Paku untuk sepatu sepakbola; Pashmina; Peci; Pelindung kaki (dilapisi
lilin); Pelindung mata sebagai tutup kepala; Pelindung telinga [pakaian]; Pelindung ujung sepatu; Pembalut berbentuk kaus
kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian); Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan
(pakaian); Pembungkus pakaian; Penahan kaos kaki; Penghangat badan yang dilapisi lilin; Penghangat badan yang terbuat
dari bahan berlapis; Penghangat kaki; Penghangat telinga; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup
tabi); Penutup kepala yang dilapisi lilin; Penutup kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan
tangan; Penutup telinga; Penyerap yang dikenakan di leher; Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Perlengkapan anti selip
untuk sepatu dan sepatu bot; Perlengkapan logam untuk alas kaki; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Pici (Kopiah); Pici
Akar Bahar; Pita atau karet penahan kaos kaki; Pita penahan keringat saat berolahraga; Potongan-potongan kain untuk
bagian tumit kaos kaki; Rias Gede; Rok Jeans; Rok Luar; Rok dalam [pakaian dalam]; Rok pengantin; Romper; Rompi; Rompi
anak-anak; Rompi yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat dari bahan berlapis; SARUNG PELEKAT; Sabuk dan ikat pinggang
untuk pakaian; Sabuk pengikat untuk menahan stocking; Sadariah (Oakaian Adat Pria Betawi); Sandal Gunung; Sandal kulit
gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sarung; Sarung batik; Sarung pelekat; Sarung printing; Sarung sutra (untuk sholat);
Sarung tangan bayi; Sarung tangan berjari yang terbuat dari kulit; Sarung tangan dalam berjari; Sarung tangan musim dingin;
Sarung tangan olahraga panahan; Sarung tangan tahan dingin; Sarung tangan tenun (pakaian); Sarung tenun; Sarung tenun
bukan mesin; Sarung tenun palekat; Sarung tenun tangan; Sarung tenun tradisional; Selempang; Selempang pastor; Selepe
(Ikat Pinggang Dari Logam); Selop; Selop Kasut; Selubung kaki; Sepatu Dansa; Sepatu Sepakbola; Sepatu bot bertali; Sepatu
bot musim dingin; Sepatu bot ski; Sepatu bot yang tingginya antara lutut dan mata kaki; Sepatu cross training; Sepatu hak
tinggi; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu olahraga atau santai; Sepatu olahraga panahan; Sepatu
pantai; Sepatu rugby; Sepatu sekolah; Sepatu terbuat dari lapisan bahan karet yang tahan asam; Sepatu untuk jalan;
Sepatu/sandal dari rumput esparto; Setagen (Ikat Pinggang); Setelan pakaian main; Sileuweu (Celana); Singkot (Ulos Bagian
Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Soder (Selendang Tari); Sol bagian dalam; Sol karet; Sol sepatu; Songkok (Peci); Songkok
Bodor; Stoking; Surban; Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui
kepala (pullovers); Switer bordir; Switer lengan panjang; Switer printing; Switer sablon; Syal; Syal Serbaguna; Syal penutup
bahu yang digunakan untuk tukang cukur; Syal tabung leher; Syal untuk menutup kepala; Syal, shawls (syal); T-shirt; T-shirt
bordir; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; T-shirt
printing; T-shirt sablon; TADAH LIUR BUKAN DARI KERTAS; Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki; Tali pengikat penutup
kaki; Tali penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Taloe Ki Ieng Patah
Sikureueng (Tali Pinggang); Tatakan air liur dari kain; Teluk Belanga (Pakaian Adat); Tengkulok (Penutup Kepala); Teralai
Betawi (Penutup Dada Berupa Kain Bertahta Emas); Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Toka-Toka (Aksesoris Selempang
Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala); Topi (penutup kepala) renang; Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk
melindungi dari sinar matahari (pakaian); Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi pramuka; Topi sebagai tutup
kepala; Topi tahan dingin; Topi tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin; Topi yang terbuat dari kulit;
Topi yang terbuat dari wol; Toro (Baju Kurung); Tudung (Topi); Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala wanita (pakaian);
Tumit-tumit sepatu; Tunik jumbo (pakaian); Tutup kepala; Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi listrik; Uis Gara
(Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos (Pakaian Adat); alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus untuk olahraga;
alas kaki militer; alas kaki terbuat dari kayu; alas kaki terbuat dari vinil; alas kaki tidak termasuk alas kaki untuk bersepeda
yang memiliki perlengkapan untuk cleat sepeda untuk dipasang ke dan digunakan dengan sepeda; alas kaki untuk anak-anak;
alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pekerjaan berat; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki
untuk snowboarding; alas kaki untuk wanita; alas kaki, bukan untuk olahraga; alas kaki, kecuali alas kaki ortopedi; alas kaki,
termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal
bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; alas kaki/sepatu tahan
air dan sepatu bot hiking; alat pencegah tergelincir untuk sepatu; alb; artikel pakaian untuk bayi dan balita; artikel pakaian
untuk manusia; asaura-zori [sandal tali-kaki Jepang]; ascots; ashida [bakiak hujan tinggi]; atasan [pakaian]; atasan [pakaian]
rugby; atasan atletik wanita dengan bra bawaan; atasan baju tanpa lengan; atasan bayi; atasan berkerudung; atasan berleher
tinggi; atasan bersalin; atasan dan bawahan atletik untuk pelari; atasan dan bawahan atletik untuk yoga; atasan dengan
gantungan; atasan olahraga; atasan polo rajutan; atasan rajut; atasan tenis; atasan untuk anak-anak; atasan untuk bersepeda;
atasan untuk pria; atasan untuk wanita; atasan yoga; babushkas [selendang kepala]; baeja [rompi tradisional Korea untuk
wanita]; bagal; bagian atas anyaman rotan untuk sandal gaya Jepang; bagian atas sepatu; bagian atasnya sepatu; bagian
atasnya untuk sandal gaya Jepang; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar, sol
dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; bagian depan kemeja;
baju; baju angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim; baju dalam;
baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat; baju luar
untuk memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju militer; baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga lengan
pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju santai; baju setelan; baju tenun; baju
tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; baju yang menutupi seluruh badan; baju
zoot; balaclava ski; balaclavas; ban lengan [pakaian]; ban pinggang (pakaian); band bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari
pakaian]; bandana; bandana [syal]; bandeaux [pakaian]; bando; bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; bantalan penambah
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payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan penambah payudara yang tidak dapat dilepas
[bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala
untuk bayi dan balita; baret; baselayer tops; beanies; beha dan miniset; beskap; bikini; bikini top; bingkai topi [kerangka]; bius
pedal denim; blangkon; blazer; blazer [pakaian bisnis]; blazers; blus; blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang; blus lengan
panjang batik; blus lengan pendek; blus lengan pendek batik; blus militer; boas [kalung]; bodices [pakaian dalam]; bodysuit;
bodysuits bayi; bodysuits untuk anak-anak; bodysuits untuk orang dewasa; bodysuits untuk pria; bodysuits untuk wanita;
bolero; boot bagian atasnya; bootee (sepatu bayi wol); booties; booties bayi; booties untuk di pantai; booties untuk gym;
booties untuk mendaki; booties untuk yoga; bra; bra bersalin; bra menyusui; bra olahraga; bra olahraga pelembab
kelembaban; bra perekat; bra tanpa strap; bralettes; bretel; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; cadar;
cagoule; camiknickers; camisette; capris denim; cardigan; celana; celana anak; celana angin; celana atletik; celana bahan
katun; celana balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana berkuda; celana
bermuda; celana bersalin; celana bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos;
celana dalam; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang digabungkan
dengan pakaian luar; celana dinas; celana empuk untuk penggunaan atletik; celana formal; celana golf; celana haji; celana
hiking; celana hujan; celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana jogging; celana kaki; celana
kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana kertas; celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat bib; celana
ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana mandi; celana militer; celana olahraga; celana
olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian; celana palazzo;
celana panjang; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana panjang longgar;
celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa;
celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang yang ketat; celana panjang yang menyerap keringat;
celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek
atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana pendek bib;
celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba; celana pendek denim; celana pendek empuk
untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek kargo; celana pendek keringat; celana
pendek pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana pendek
rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek tenis; celana pendek tinju; celana pendek
untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana
pendek untuk renang; celana pendek untuk selancar; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik; celana pof;
celana popok bayi; celana pria; celana renang; celana salju; celana santai; celana ski; celana snowboard; celana stretch;
celana tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman; celana tanaman denim; celana tanggung; celana tempur;
celana trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana
untuk wanita; celana yang menyerap keringat; celana yoga; celemek; celemek [pakaian]; celemek kertas; celemek plastik;
chasubles; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup
telinga]; cinchers pinggang; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; corselets; cravat; dalaman jilbab; dasar baselayer;
dasi; dasi (pakaian); dasi katun; dasi kupu-kupu; dasi sutra; daster; datejime [string memperketat untuk kimono]; datemaki
[bungkus sabuk untuk kimono]; dickeys [bagian depan baju]; durumagi [Mantel Korea]; earbands [pakaian]; fedoras; flat balet
[sepatu flat]; footmuffs, tidak dipanaskan dengan listrik; foulards [artikel pakaian]; gabardin; gabardines [pakaian]; gamis;
garter pengantin; gaucho; gaun; gaun [pakaian bisnis]; gaun bayi; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun denim; gaun ganti; gaun
jumper (baju hangat); gaun kasmir; gaun koktail; gaun kulit; gaun mohair; gaun pembaptisan; gaun pengantin; gaun pengiring
pengantin; gaun perawat; gaun pesta; gaun rajut; gaun rajutan; gaun seremonial untuk wanita; gaun tabung; gaun tenis; gaun
untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak; gaun untuk wanita; gaun yang terbuat dari kulit; gaya pakaian luaran
(outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; geta [Bakiak kayu gaya Jepang]; girdle; gussets [bagian dari
pakaian]; gussets for footlets [bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat
[bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian];
gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; hak sepatu; hak sepatu tersembunyi; hakama [rok lipit untuk kimono formal]; halhal lain; hanbok [pakaian tradisional Korea]; hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; haneri [dasi yang bisa dilepas untuk
kimono]; haori [mantel pendek untuk kimono]; haori-himo [pengencang tali untuk haori]; headwear rekreasi; helm liner [hiasan
kepala]; hidup [kimono penuh-panjang]; hiyori-geta [bakiak kayu rendah]; hoodies; ikat pergelangan tangan; ikat pinggang; ikat
pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [korset]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang
uang [pakaian]; ikat pinggang untuk dipakai; ikat pinggang untuk pakaian; ikatan bolo; ikatan bolo dengan ujung logam mulia;
jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket angin; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket
berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup
kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket empuk; jaket garbadine (pakaian); jaket hiking; jaket hujan;
jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket kasual; jaket katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan panjang; jaket
lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi pakaian; jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan; jaket olahraga; jaket
panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut; jaket reversibel; jaket
ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan angin; jaket
tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket wol; jaket,
gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat
pinggang dan kaus kaki; jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi sepak bola; jaket, sepatu bot dan
rompi untuk memancing; jas; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas hujan setelan;
jas kulit; jas luar; jas luar-jas luar; jas mandi; jas panjang; jas pelaut; jas penerbangan; jas satu potong; jas serikat; jas
snowboard; jas taekwondo; jas tahan air untuk pengendara sepeda motor; jas tiga potong [pakaian]; jas-jas luar yang panjang;
jeans biru; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita;
jikatabi [Alas kaki kerja berujung Jepang]; jilbab; jubah; jubah bulu; jubah bulu tiruan; jubah hujan; jubah mandi; jubah paduan
suara; jubah pembaptisan; jubah penata rambut; jubah sampo; jubah untuk digunakan di salon rambut dan toko tukang cukur;
juban [kaus untuk kimono]; jumpsuit; jumpsuits [pakaian]; kaftan; kaftan batik (pakaian); kain luaran; kain oto untuk anak-anak;
kain oto untuk pengunjung dewasa; kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kain tadah liur bayi; kamisol; kancing
untuk sepatu bola; kantong untuk pakaian; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki
panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain
untuk kegunaan ortopedi); kaos lengan pendek; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria;
kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos
singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football;
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kaos/kemeja yang menyerap keringat; kapten; karet [alas kaki]; katok; kaus; kaus [baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus bola voli;
kaus kaki; kaus kaki air; kaus kaki anak-anak; kaus kaki anti-keringat; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana panjang; kaus kaki
dan stoking; kaus kaki non-slip; kaus kaki olahraga; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kaus kaki pergelangan
kaki; kaus kaki pria; kaus kaki replika; kaus kaki sandal; kaus kaki sekali pakai; kaus kaki sepak bola; kaus kaki tanpa kaki;
kaus kaki tenis; kaus kaki termal; kaus kaki untuk bayi; kaus kaki wanita; kaus kaki wol; kaus kaki yang menyerap keringat;
kaus lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus olahraga; kaus pengendara sepeda; kaus sepak bola; kaus tanpa lengan;
kaus tanpa lengan, pakaian; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kebaya batik (pakaian); kelengkapan
logam untuk alas kaki; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher
terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja
kancing; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja memancing; kemeja
olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rajutan; kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk
dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja yoga; kemeja-jacs; kemko; kepala
membungkus [pakaian]; kepala sweatbands; kerah [pakaian]; kerah dilepas; kerah untuk gaun; kerudung [pakaian]; ketiak
gussets [bagian dari pakaian]; ketuk celana; kilt; kimono; koko habaib; koma-geta [bakiak kayu rendah]; kombinasi [pakaian];
korset; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian yayasan]; korset mantel parit (pakaian); korset menjadi pakaian dalam;
koshihimo [tali pinggang untuk kimono]; koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum Halloween; kostum Halloween dan topeng
yang dijual berhubungan dengannya; kostum rakyat [pakaian]; kostum renang; kostum renang dilengkapi dengan bra cup;
kostum tari; kostum teater; kostum topeng; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kostum untuk
digunakan dalam permainan peran; kotak kaki; kotak saku; kuk baju; kurta (pakaian); kutang wanita; lacak jaket; laci [pakaian];
lapisan dalam sepatu bot salju; lapisan jaket; lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; legging [celana
panjang]; legging [penghangat kaki]; legging bersalin; legging capri; legging menjadi celana panjang; legging pelangsing antiselulit; lidah atau tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu bot; linen tubuh [garmen]; lingerie;
lingerie bersalin; lis pinggiran sol untuk sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu boot dan sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu
bot; mackintosh; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [kaus kaki]; maillots [pakaian renang];
mankini; manset; manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi;
mantel; mantel [pakaian]; mantel berat; mantel bulu; mantel bulu tiruan; mantel debu; mantel denim; mantel kacang; mantel
kulit; mantel kulit domba; mantel laboratorium; mantel militer; mantel musim dingin; mantel olahraga; mantel pagi; mantel
panjang; mantel pemantul cahaya; mantel rok; mantel rumah; mantel untuk berkendara; mantel untuk pria; mantel untuk
wanita; mantel wol; mantel yang terbuat dari katun; masker tidur; masker wajah musim dingin [pakaian]; melampaui sepatu;
melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; memanjat baju; membungkus bahu [pakaian];
membungkus bahu menjadi pakaian; menjalankan jas; miters [topi]; mokasin; monokini; muffs [pakaian]; mukuk; nemaki [jubah
tidur Jepang]; nuisette; obi [band selempang untuk kimono]; obiage [bustle holder bands for obi]; obiage-shin [kesibukan obisimpul]; oto bayi dari plastik; oto bayi, bukan dari kertas; oto sepakbola; oto, berlengan, bukan dari kertas; oto, bukan dari kain
atau kertas; oto, bukan dari kertas; overall; overall bib; overall bib untuk berburu; overall kerja; overall perawat; overshirts;
overtrouser; pakaian; pakaian (jaket) memancing; pakaian [pakaian]; pakaian atasan dari bulu; pakaian basah untuk
berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk selancar angin; pakaian basah untuk ski air;
pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian
bayi; pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak;
pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anakanak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam olah
raga; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan;
pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita;
pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan
celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau
imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal untuk pria; pakaian
golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk bersantai;
pakaian kedap air; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian khas Jepang Kimono; pakaian
khusus untuk olahraga; pakaian kucing; pakaian kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lampin; pakaian
lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian latihan beban dan latihan tambahan; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar
tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk
anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk
wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian malam; pakaian mandi; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian mode/fesyen;
pakaian olah raga; pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian
pantai untuk menutupi tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian pendaki; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian
pengendara sepeda; pakaian pengendara sepeda motor; pakaian penutup bagian luar; pakaian pram; pakaian pria; pakaian
pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok
rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian renang neoprene; pakaian renang onepiece; pakaian renang thong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita;
pakaian resmi; pakaian ringan; pakaian ruam; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur salju; pakaian
seragam; pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet; pakaian sutra; pakaian tahan air;
pakaian tahan air dan tahan cuaca; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan
celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian tenun dan pakaian rajutan;
pakaian termal; pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian
tidur; pakaian tidur [pakaian]; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur
untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian
untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk gulat;
pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk judo; pakaian untuk memancing; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk penggunaan
teater; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam; pakaian untuk seni bela diri;
pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian
dalam; pakaian wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging,
pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas
hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band),
sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian
olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang dilengkapi LED;
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pakaian yang menahan angin; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang
menyerap keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian,
alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian,
bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus
kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian,
yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian
dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paku golf; pantai membungkus; pantalon; para penyeberang memancing;
paramentos [pakaian]; parcu; parka; pelaut; pelerine; pelindung kaki; pelindung kaki (celana); pelindung matahari [headwear];
pelindung ruam termal; pelindung ruam termal untuk aerobik aqua; pelindung tumit untuk sepatu; pelisses; pengantin
pengantin wanita; penghangat kaki (pakaian); penghangat leher; penghangat lengan [pakaian]; penghangat lutut [pakaian];
penghangat tangan [sarung tangan tanpa jari]; penghangat tubuh; penghangatan untuk kaki; pengikat kaus kaki; penguat
untuk sepatu; penjaga ruam; penjaga ruam untuk berselancar; penjaga ruam untuk olahraga air; penjaga ruam untuk
perlindungan sinar matahari; penutup dada khususnya untuk wanita (bustiers); penutup kepala; penutup kepala untuk
olahraga [selain helm]; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); penutup sepatu atau sepatu
boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); penutup
sepatu, selain untuk keperluan medis; penutup untuk tabi; penyangga kayu untuk bakiak gaya Jepang; penyangga pakaian;
peralatan cuaca busuk; perangkat non-tergelincir untuk sepatu bot dan sepatu; perangkat yang tidak tergelincir untuk alas
kaki; perangkat yang tidak tergelincir untuk booting; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; perlengkapan besi untuk
sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot; perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan sepatu bot; perlengkapan
logam untuk bakiak kayu gaya Jepang; perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot; piyama; piyama bayi; piyama
boneka bayi; piyama rajut; piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita;
plimsolls; pompa [alas kaki]; ponco; ponco hujan; pullover berkerudung; pullover bulu; pullover dari bulu domba; puncak
jogging; puncak pemanasan; puncak tabung; puncak topi; puncak turtleneck tiruan; puncak untuk orang dewasa; putte; rajutan
[pakaian]; replika celana pendek sepak bola Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola Amerika;
replika kaus kaki sepak bola Amerika; rok; rok [pakaian bisnis]; rok atletik; rok celana; rok dalam; rok denim; rok golf; rok maxi;
rok mini; rok pendek; rok rajut; rok tabung; rok tenis; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi berburu; rompi berlapis; rompi
bulu; rompi burung; rompi kamuflase; rompi kulit; rompi memancing; rompi olahraga; rompi penjaga ruam; rompi puncak;
rompi scrimmage; rompi tahan angin; ruan; sabuk; sabuk kulit [pakaian]; sabuk militer; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil
[pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk untuk pria; sabuk yang terbuat dari kain; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sabuk
yang terbuat dari kulit; sabuk yang terbuat dari kulit imitasi; sabuk yang terbuat dari tekstil; sandal; sandal bakiak; sandal balet
[sepatu dansa]; sandal bayi; sandal dan sepatu pantai; sandal dansa; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kenyamanan
khusus; sandal kulit; sandal kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus; sandal lipat; sandal lipat wanita; sandal mandi;
sandal pakai; sandal pantai; sandal pedikur; sandal pedikur busa; sandal pelindung kaki; sandal plastik; sandal selop; sandal
untuk anak-anak; sandal untuk mandi; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sapu tangan [pakaian]; sari; sarung; sarung
tangan; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan berkuda; sarung tangan bulu; sarung tangan bulu tiruan; sarung tangan
dengan ujung jari konduktif yang dapat dikenakan saat menggunakan perangkat layar sentuh elektronik genggam; sarung
tangan kamuflase; sarung tangan kasmir; sarung tangan kulit; sarung tangan kulit domba; sarung tangan mengemudi; sarung
tangan menjadi pakaian; sarung tangan militer; sarung tangan musim dingin; sarung tangan pakaian; sarung tangan rajutan;
sarung tangan sepeda; sarung tangan ski; sarung tangan snowboard; sarung tangan tak berjari; sarung tangan terbuat dari
kain, benang katun rajutan; sarung tangan untuk memancing; sarung tangan untuk pakaian; sarung tangan untuk pengendara
sepeda motor; sarung tangan wetsuit; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; selempang; selendang [pakaian];
selimut dpt dipakai; sendal; sendal flip-flop; sepatu; sepatu Hujan; sepatu Latihan; sepatu aqua; sepatu atau sandal esparto;
sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu atletik untuk sepak bola; sepatu balet; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu
bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu berjalan; sepatu berkuda; sepatu bersepeda; sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu boot;
sepatu boot bayi; sepatu boot berjalan; sepatu boot karet; sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot dan sepatu;
sepatu bot kerja; sepatu bot kerja untuk industri; sepatu bot kulit domba; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot
panjang yang bisa dipakai sampai betis dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot rugby; sepatu bot semata kaki; sepatu bot
tahan air; sepatu bot tahan air untuk memancing; sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk
berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk
senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot wellington [wellies]; sepatu bot yang ditutup dengan penutup baja; sepatu bot
yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu bot yang tertutup baja; sepatu bowling; sepatu creeper; sepatu dan
alas kaki; sepatu dan sepatu bayi; sepatu dansa; sepatu dansa ballroom; sepatu datar; sepatu dek; sepatu dengan kait dan
tumpukan pita pengikat; sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk alas
kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk
stoking; sepatu hak-tinggi; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hoki lapangan; sepatu hujan; sepatu jogging;
sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kayu; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kertas
digunakan saat melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap bersih; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu
kulit domba; sepatu lari; sepatu lari bergigi; sepatu luar terbuat dari karet dan kedap air; sepatu mendaki; sepatu mengemudi;
sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu panjat tebing; sepatu pantai; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel
wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin wanita; sepatu perawatan; sepatu platform; sepatu polo; sepatu renda; sepatu
roda; sepatu roller self-balancing; sepatu salju; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu senam; sepatu sepak bola; sepatu ski;
sepatu ski dan snowboard; sepatu ski-Apres; sepatu slip-on; sepatu snowboard; sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis;
sepatu thong; sepatu tinju; sepatu trek dan lapangan; sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk bayi; sepatu
untuk latihan olahraga bola Barque pelota; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria;
sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu,
kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; sepatu untuk voli kaki; sepatu untuk wanita;
sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu yang
memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu yang tertutup baja; sepatu yoga; seragam; seragam aikido; seragam atletik;
seragam baseball; seragam dinas; seragam judo; seragam karate; seragam olahraga; seragam perawat; seragam sekolah;
seragam seni bela diri; seragam taekwondo; seragam untuk olahraga tempur; seragam-seragam hotel; serape; set pendek
[pakaian]; setelan angin; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan bisnis; setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan
kaos bertudung (hoodies); setelan ketel; setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk
olahraga; setelan pakistan; setelan rok; setelan untuk aktifitas luar ruangan musim dingin; setelan untuk aktivitas luar ruangan
musim dingin; setelan untuk olah raga; setengah boot; shift [pakaian]; shortalls; singlet; singlet olahraga; sisipan sepatu untuk
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tujuan non-ortopedi; sisipan tumit; skort denim; slip pakaian dalam; slip ukuran penuh; slipovers; sol [untuk sepatu dan sepatu
bot]; sol alas kaki; sol asbes untuk alas kaki; sol dalam; sol karet atau bahan plastik timbul; sol karet untuk jikatabi; sol sandal;
sol sepatu; sol sepatu untuk diperbaiki; sol untuk alas kaki; sol untuk sandal gaya Jepang; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu
bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; sorban; sriwal (pakaian); steel-capped shoes; stoking; stoking dan celana ketat tipis
wanita; stoking setinggi lutut; stoking tubuh; stola; stola bulu; stola bulu tiruan; suge-gasa [topi topi]; sundresses; sunsuits;
suspender [bretel]; suspender kaus kaki; suspender militer; suspender stocking; sweatbands; sweatbands tenis; sweater bayi;
sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; syal; syal bahu; syal dan jilbab; syal kapas; syal kasmir; syal
leher; syal leher [muffler]; syal pashmina; syal renda; syal sutra; syal triko; syal wol; syal yang melingkar di leher; tabard; tabi
[Kaus kaki gaya Jepang]; tali bra [bagian dari pakaian]; tali celana; tali kaki untuk zori [sandal gaya Jepang]; tali pengikat untuk
bakiak kayu gaya Jepang; tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian]; tams; tanaman denim; tanaman kargo; tanaman legging;
tank top untuk olahraga; tankinis; tas boot snowboard; tas kain non woven; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot berburu;
tas khusus diadaptasi untuk sepatu golf; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki; tas khusus diadaptasi untuk sepatu kriket;
tas khusus diadaptasi untuk sepatu sepak bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu ski; tas khusus diadaptasi untuk sepatu
snowboard; tas khusus disesuaikan untuk sepatu hoki lapangan; tas sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan;
tas sepatu kriket; tas sepatu sepak bola; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; terompah; thobes [jubah tradisional];
tips untuk alas kaki; togas; topi; topi baseball; topi berbandul; topi bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi
bulu; topi bulu tiruan; topi dan peci; topi dengan visor; topi ember; topi garnisun; topi golf; topi hujan; topi jari kaki [bagian dari
alas kaki]; topi kecil; topi kertas [pakaian]; topi koki; topi kulit domba; topi mandi; topi matahari; topi militer; topi militer dengan
visor; topi mode; topi olahraga; topi pantai; topi pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup
kepala]; topi rajut; topi rajutan; topi renang; topi simpul; topi ski; topi stocking; topi toboggan; topi top; topi tukang pesona; topi
untuk anak-anak; topi untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; topi yang dikenakan saat tidur; topi-topi
hotel; trainer (alas kaki); tubuh [pakaian]; tubuh kayu untuk bakiak gaya Jepang; tukang cukur smock; tuksedo; tumit timbul
dari karet atau dari bahan plastik; tunik; tuques; turban; turtleneck; tutup kepala anak-anak; tutup kepala dari segala bentuk di
kelas ini; tutup kepala kulit; tutup kepala termal; tutup kepala untuk pria; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan
kelep pici; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan; tutus; twinset; unitard; ushankas [topi bulu]; valenki
[sepatu boot yang terbuat dari bahan wol felt]; visor (penutup kepala); visor (tutup kepala); visor menjadi headwear; waraji
[Alas kaki Jepang terbuat dari jerami]; wimples; wimples (pakaian); zori [sandal gaya Jepang]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032879
: 11/05/2021 09:27:22
:
: PT. WIRASWASTA GEMILANG INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: The City Tower, Lantai 5, Jl. M.H. Thamrin No. 81, Jakarta 10310, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
: Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: EVALUBE RUNNER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Kuning, Hijau
: 4
: ===Bahan Bakar Bensin; Bahan bakar diesel; Bahan bakar kendaraan, yaitu gasoline dan bahan bakar diesel; Bahan
tambahan bukan kimia untuk bahan bakar motor, bahan bakar dan pelumas, bahan bakar untuk keperluan membalap; Bahan
tambahan, bukan bahan kimia, untuk Bahan Bakar Minyak (Minyak bakar); Gemuk untuk senjata (senjata); Minyak gas;
Minyak pelumas sebagai minyak hidrolik; Minyak solar CN 48; Minyak untuk turbin; Oli mesin untuk sepeda motor; Pelumas
silinder; Pelumas untuk senjata (senjata); Pelumas-pelumas untuk lubang bawah mesin; Pelumas/perekat untuk industri
minyak dan gas; Sediaan penghilang debu; Senyawa pelumas anti-kejang untuk digunakan pada mesin; aditif non-kimia
untuk minyak mesin; aditif non-kimia untuk bahan bakar, pelumas dan gemuk; aditif, non-kimia, untuk bahan bakar motor;
bahan bakar; bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor) dan bahan penerangan; bahan bakar (termasuk minyak sari
untuk motor) untuk digunakan pada semua permukaan dan bahan, baik secara internal maupun eksternal termasuk
penggunaan domestik, rumah tangga dan industri; bahan bakar cair; bahan bakar dan bahan penerangan; bahan bakar gas;
bahan bakar mineral; bahan bakar motor; bahan bakar untuk kendaraan bermotor; batu bara; bensin industri; briket batubara;
cairan pelumas mesin potong; etanol [bahan bakar]; gas untuk penerangan; grafit sebagai pelumas; grease untuk pengawetan
kulit; komposisi menyerap debu berbasis minyak bumi; komposisi pengikat debu; komposisi pengikat debu untuk penyapuan;
lilin *; lilin dan sumbu untuk penerangan; lilin industri; minyak bumi; minyak bumi, mentah atau halus; minyak bunga matahari
untuk keperluan industri; minyak diesel; minyak lobak untuk mesin pelumas; minyak mesin; minyak pelumas [pelumas
industri]; minyak pelumas untuk kendaraan; minyak pelumas untuk keperluan industri; minyak pemotong untuk pengerjaan
logam industri; minyak rantai; minyak tanah; minyak tekstil; minyak untuk cat; minyak untuk pengawetan kulit; oli mesin
otomotif; oli pelumas dan gemuk; oli pelumas untuk mesin kendaraan bermotor; pelumas; pelumas kendaraan bermotor;
pelumas untuk mesin industri; pelumas untuk mesin pesawat terbang; petroleum jelly untuk keperluan industri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032880
: 11/05/2021 09:29:50
:
: ELYS TJOE

540 Etiket

: Tmn. Palem Ruko Pelangi Blok F No. 38 RT/RW. 013/008, Kel. Cengkareng Barat,
Kec. Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ryan Hartono S.E., S.H.
: Jalan Utan Kayu Raya No. 65 Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KOYLE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH DAN MERAH
: 21
: ===Alat memasak yang menggunakan uap (bukan listrik); Alat untuk pengolahan makanan dan Minuman untuk keperluan
rumah tangga (tidak memakai listrik); Guci dapur [bukan dari logam mulia]; Juicer, non-listrik; Ketel Bukan Listrik; Kyusu [teko
gaya Jepang], bukan dari logam mulia; Panci anti lengket (Teflon); Panci bertekanan (otoklaf); Panci dan wajan masak [nonlistrik]; Panci gerabah (kaca) tahan panas; Panci keramik bertangkai; Panci panekuk Denmark; Panci panekuk Swedia; Panci
presto; Pembuat kopi non-listrik; Penjepit untuk menyajikan asparagus; Peralatan makan, peralatan masak dan wadah untuk
keperluan dapur atau rumah tangga; Peralatan masak; Periuk (pot) panas bukan dipanaskan listrik; Perlengkapan memasak
yang dapat dibawa-bawa untuk penggunaan di luar rumah; Pot teh non-listrik; Saringan Kopi, bukan listrik; Sendok pemoles
untuk keperluan dapur; Sendok-sendok masak; Serok penggorengan; Teko teh; Wadah untuk keperluan rumah tangga, dapur
dan memasak; Wajan anti lengket; Wajan ceper (peralatan masak); alas-alas yang tidak lengket untuk memasak pada kisikisi/grill pemanggang untuk digunakan pada kisi-kisi/grill pemanggang; alat dapur yang dioperasikan dengan tangan untuk
mencacah makanan; alat masak bukan listrik; alat memasak dengan tekanan uap, bukan listrik, untuk memasak; alat pemeras
tortilla, [peralatan dapur] non-listrik; alat penggiling, non-listrik; alat untuk raclette, non-listrik; alu kayu untuk penggunaan
dapur; alu untuk penggunaan dapur; basting sendok [peralatan memasak]; berdiri teko kopi; berkemah panggangan [peralatan
memasak]; blender makanan, non-listrik; blender, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender, non-listrik, untuk
persiapan makanan; ceret bersiul; ceret teh, non-listrik; ceret, non-listrik; cetakan [peralatan dapur]; cetakan masakan;
dispenser adonan untuk penggunaan dapur; ekstraktor jus buah, non-listrik; fondues [peralatan memasak], non-listrik; garpu
dari kayu untuk memasak; garpu memasak; garpu memasak hotdog; irisan ikan [peralatan memasak]; juicer jeruk; kain
penutup peralatan rumah tangga dan dapur; keranjang pengukus; kisi-kisi non-listrik [peralatan memasak]; kuali; kyusu [teko
gaya Jepang]; kyusu [teko gaya Jepang] dari logam mulia; layar percikan untuk penggunaan dapur; lengan pengupas bawang
putih non-listrik; mendukung panggangan; mesin pemotong daging, untuk keperluan rumah tangga, non-listrik; mixer dapur,
non-listrik; mixer makanan, non-listrik; mixer makanan, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; mortir kayu untuk
penggunaan dapur; mortir untuk penggunaan dapur; panci; panci asparagus; panci bergagang; panci bertekanan uap; panci
broiler; panci dan wajan masak, non-listrik; panci dan wajan portabel untuk berkemah; panci dan wajan untuk masak; panci
dari timah; panci kaca; panci masak; panci masak logam; panci masak, fondue set, peralatan pemanggang dan ceret nonlistrik; panci masak, non-listrik; panci menetes; panci mentega; panci muffin; panci pai; panci panas, tidak dipanaskan dengan
listrik; panci pancake; panci panggang; panci panggangan; panci pasta; panci penggorengan; panci portabel dari kaleng timah;
panci portabel dari kaleng timah untuk memasak nasi; panci rebus; panci susu; panci tembikar; panci tumis; panci untuk
digunakan dengan kompor induksi; panci wajan; panggangan [peralatan memasak]; parut untuk penggunaan dapur; pemanas
untuk botol susu, bukan listrik; pembuat kopi gaya plunger, non-listrik; pembuat kopi tetes, non-listrik; pembuat pasta nonlistrik untuk keperluan rumah tangga; pembuat pasta, dioperasikan dengan tangan; pembuka botol, listrik; pembuka botol,
listrik dan non-listrik; pembuka botol, non-listrik; pemeras buah, non-listrik; pemeras jus, non-listrik; pemisah telur, non-listrik,
untuk keperluan rumah tangga; penapis untuk keperluan dapur; pencakar panci dan wajan; pencakar panggangan [artikel
pembersih]; penekan bawang putih [peralatan dapur]; penekan bawang putih yang dioperasikan dengan tangan [peralatan
dapur]; pengayak [peralatan rumah tangga]; pengayak untuk penggunaan dapur; pengepres buah, non-listrik, untuk keperluan
rumah tangga; penggiling daging, dioperasikan dengan tangan; penggiling daging, non-listrik; penggiling, [peralatan dapur]
yang dioperasikan dengan tangan; penggiling, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; penggorengan dalam, non-listrik;
penggosok panci; penggosok panci dari logam; penghancur es, non-listrik; penghancur untuk penggunaan dapur, non-listrik;
penghancur, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; pengocok telur, non-listrik; pengocok, non-listrik; peralatan dan wadah
rumah tangga atau dapur; peralatan dan wadah untuk keperluan rumah tangga dan dapur; peralatan dapur; peralatan dapur
dari logam mulia; peralatan dapur, bukan dari logam mulia; peralatan makan untuk di meja, peralatan masak dan wadah;
peralatan masak [panci dan wajan]; peralatan masak dan peralatan makan, kecuali garpu, pisau, dan sendok; peralatan
masak untuk digunakan dalam oven microwave; peralatan memasak, non-listrik; peralatan oven; peralatan rumah tangga dan
dapur; peralatan untuk barbekyu, yaitu, garpu, penjepit, pemutar; peralatan untuk keperluan rumah tangga; perkakas-perkakas
pemanggang roti (tanpa listrik); pot; pot fondue, non-listrik; pot memasak couscous, non-listrik; pot moka, non-listrik; pot untuk
memasak nasi, bukan listrik; pressure cooker, non-listrik; rak oven-ke-meja; rolling pin untuk penggunaan dapur; rotary parut
keju, non-listrik; saringan [peralatan rumah tangga]; saringan untuk penggunaan dapur; sendok berlubang [peralatan dapur];
sendok kayu [peralatan dapur]; sendok pencampur [peralatan dapur]; sendok untuk keperluan rumah tangga; set panci masak;
skimmer untuk penggunaan dapur; spatula untuk penggunaan dapur; stoples untuk memasak minyak, kosong; sup tureens;
susun susu, non-listrik; tajines, non-listrik; talenan kayu untuk penggunaan dapur; talenan untuk dapur; teko; teko air; teko
besar; teko dari logam mulia; teko kopi, non-listrik; teko kopi, non-listrik, bukan dari logam mulia; teko kopi, non-listrik, dari
logam mulia; teko non-listrik; teko, bukan dari logam mulia; tetesan kopi non-listrik untuk menyeduh kopi; tetsubin [ceret besi
cor Jepang], non-listrik; tikar untuk digunakan dalam mengeringkan dan mengeringkan peralatan masak dan gelas; toples
dapur; turners [peralatan dapur]; tusuk sate masak, bukan dari logam; tusuk sate memasak; tusuk sate memasak dari logam;
tutup panci; tutup penggorengan; tutup silikon yang dapat digunakan kembali untuk mangkuk, panci, wajan dan cangkir; tutup
wadah dibuat untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wadah dapur; wadah dapur dari logam mulia; wadah dapur untuk
nasi; wadah dapur untuk pasta; wadah dapur, bukan dari logam mulia; wadah dari logam mulia untuk keperluan rumah tangga
atau dapur; wadah peralatan dapur; wadah plastik portabel untuk keperluan rumah tangga dan dapur; wadah plastik untuk
penggunaan dapur; wadah untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wadah untuk rumah tangga dan dapur; wadah, bukan
dari logam mulia, untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wajan; wajan ceper [peralatan memasak non-listrik]; wajan ceper
non-listrik; wajan non-listrik; whisks, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032881
: 11/05/2021 09:33:59
:
: PT SUMBER SARANA ERA ABADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Ciputat Raya Gg.SD III No.2 RT.002 RW.008 Pondok Pinang, Kebayoran Lama
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
: General Paten International Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BKSTJ
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 6
: ===Baja ringan; Bel pintu [bukan listrik]; Bentuk pengecoran logam untuk beton; Besi balut; Besi beton; Besi siku; Besi, kasar
atau setengah dikerjakan; Grendel pengunci; Jangkar-jangkar *; KASA KAWAT; Kawat las alumunium; Kawat las dari logam;
Kawat tembaga tidak terisolasi; Kertas timah untuk pembungkusan dan pengepak; Kunci dari logam; Paku; Paku beton; Paku
keling, kram dan paku logam; Paku payung [paku]; Perlengkapan pintu terpasang dari logam; Pipa baja; Pipa talang dari
logam; Pipa-pipa dari logam; Sambungan dari logam untuk pipa; Sisipan mur dari logam biasa; Timah; bahan bangunan dari
logam; baja berlapis; baja beton; baja paduan; batang logam untuk pembuatan lanjut; baut jangkar logam; baut jangkar logam
untuk digunakan dalam konstruksi jembatan; baut kunci logam; baut logam; baut terkunci logam; baut, flat; berlapis seng
lembaran baja; besi; besi atau baja skrap; besi dan baja; besi paduan; bijih besi; bijih seng; bijih timah; engsel dari logam;
engsel dari logam untuk pintu dan jendela; engsel jendela logam; engsel pintu logam; fitting logam untuk pipa fleksibel; fitting
logam untuk pipa kaku; gembok; gembok logam; ingot timah; kawat aluminium; kawat baja kuens (quench) temper untuk
konstruksi beton pratekan (PC bar/KBjP-Q); kawat baja tanpa lapisan untuk konstruksi beton pratekan (PC Wire/KBjP); kawat
berduri; kawat beton; kawat duri; kawat kabel logam; kawat las stainless; kunci keamanan logam, non-listrik; kunci logam;
kunci pintu logam, non-listrik; kunci sepeda logam; kusen jendela dari logam; kusen logam; kusen pintu logam; lembaran besi;
paduan logam untuk pembuatan lanjut; pagar kawat logam; paku keling logam; paku payung jok logam; pegangan pintu dari
logam; pegangan pintu dari logam biasa; pengencang pintu logam; pipa baja dan tabung; pipa besi cor; pipa kaku logam; pipa
logam dan alat kelengkapan untuk itu; pipa logam untuk membangun; pipa logam untuk transfer cair dan gas; pipa logam,
termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; pipa underdrainage logam; pirit besi; seng; seng dan paduan; tarikan
laci dari logam biasa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032882
: 11/05/2021 09:43:28
:
: NINGBO MENGHENG ELECTRIC APPLIANCE CO . LTD.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: NO. 2, SHENJIADONG DISTRICT, ZHOUXIANG TOWN, CIXI CITY, ZHEJIANG,
CHINA
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MONDA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 21, 7, 8, 11
: ===barang porselen; gelas [wadah]; kristal [gelas]; pembuat pasta, dioperasikan dengan tangan; pengepres buah, non-listrik,
untuk keperluan rumah tangga; penggiling kopi, dioperasikan dengan tangan; penghilang serat, listrik atau non-listrik;
peralatan dapur; peralatan kosmetik; peralatan memasak, non-listrik; peralatan untuk keperluan rumah tangga; perangkat
listrik untuk menarik dan membunuh serangga; set minuman keras; set panci masak; sikat gigi elektrik; sikat listrik, kecuali
bagian dari mesin; sisir listrik; tempat mandi bayi, dapat dipindah; terarium dalam ruangan [vivarium]; wadah terisolasi termal
untuk makanan===
===Alat pengocok, menggunakan listrik; jalan mesin menyapu, self-propelled; mesin cuci [laundry]; mesin dan alat untuk
membersihkan, listrik; mesin dapur, * listrik; mesin kisi untuk sayuran; mesin pembuat bir; mesin pembuat pasta, listrik; mesin
pemeras untuk binatu; mesin pencuci piring; mesin persiapan makanan, elektromekanis; pengepres buah, listrik, untuk
keperluan rumah tangga; penggiling dapur, listrik; penggiling kopi, selain dioperasikan dengan tangan; pengiris keju [mesin];
pengolah makanan, listrik; penyedot debu; peralatan pembersih menggunakan uap; unit pembuangan sampah; whisks, listrik,
untuk keperluan rumah tangga===
===Alat cukur listrik; Alat pengiris untuk keperluan dapur; Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok);
Jepitan untuk pengeriting rambut; Kotak pisau silet; Pemoles kuku, listrik atau non-listrik; Perangkat perawatan kuku kaki;
Perangkat untuk perawatan tangan dan kuku; Perkakas kebun dioperasikan dengan tangan; Pisau cukur, listrik atau nonlistrik; Setrika datar; alat tangan untuk keriting rambut; alat untuk menghilangkan bulu, listrik dan non-listrik; braiders rambut,
listrik; gunting kuku, listrik atau non-listrik; gunting rambut untuk penggunaan pribadi, listrik dan non-listrik; pengeriting bulu
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mata; pisau ketam (alat tangan); silet; tangan pompa *===
===Panggangan; Pemanggang [peranti memasak]; Penguap kain; Tungku masak [oven]; alat penggoreng tanpa minyak (air
fryers); aparat dan instalasi memasak; aparatur disinfektan; ceret, listrik; kipas angin [AC]; kompor; mesin kopi, listrik; mesin
pemanggang roti; mesin pembuatan roti; pengering rambut; peralatan dan mesin pendingin; peralatan memasak, listrik;
radiator, listrik; roaster; rotisseries; uap aparat wajah [sauna]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021032883
: 11/05/2021 09:44:37
:
: Nan'an Zhigao Industry and Trade Co., Ltd.

540 Etiket

: No. 16, Binjiang Industrial Zone, Changfu, Xiamei, Nan'an City, Quanzhou City,
Fujian, China
: Rulita Windawati Mongan S.Kom
: PT. KARYA PATEN INDONESIA Centennial Tower, 29 Floor Unit D-F, Jl. Jend.
Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta Selatan 12930,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MOMOTARO dengan karakter China dan karakter Jepang
: Transliterasi dari karakter China adalah Tao Tai Lang. Yang diterjemahkan MOMOTARO. Transliterasi
dari karakter Jepang adalah MO MO TA RO. Yang diterjemahkan MOMOTARO.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 18
: ===Tali penuntun yang terbuat dari kulit; Tas-tas; dompet saku; hiasan kulit untuk furnitur; kalung untuk hewan*; kantong
gendongan bayi; koper [bagasi]; kubus kompresi disesuaikan untuk bagasi; kulit imitasi; pakaian untuk hewan peliharaan;
payung; perlengkapan pakaian kuda; tali kulit; tali kulit [sadel]; tas (trunk) bepergian; tas garmen untuk perjalanan; tas
haversack; tas kantor; tas permainan [aksesoris berburu]; tas tangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021032884
: 11/05/2021 09:46:07
:
: LINA LIE

540 Etiket

: APART. GRAND TROPIC UNIT 505 RT. 007 RW. 002, KEL. TANJUNG DUREN
UTARA, KEC. GROGOL PETAMBURAN, JAKARTA BARAT 11470, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470
: Kiki Putri Rezeki S.E.,M.M
: FAZKI CONSULTANT & PARTNERS Jl. Al-Hikmah No 34 Rt.002 Rw.002 Kelurahan
Pondok Jaya, Kec. Sepatan, Tangerang 15520

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: wassup WSP
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam.
: 25
: ===Atasan sebagai pakaian; Baju Hangat untuk anak-anak; Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk wanita;
Celana jeans; Jaket Jeans; Jaket windbreaker; Kaos t-shirt; Pakaian Pria Jeans; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian renang;
Pakaian wanita jeans; Rok Jeans; Sol sepatu; Sweater; Syal; T-shirt; alas kaki; baju; baju rajut; bandana; bando [pakaian];
blazer [pakaian bisnis]; blus; bra; bra olahraga; celana; celana kargo; celana kasual; celana panjang; celana panjang [pakaian
kantor]; celana pendek; celemek [pakaian]; dasi (pakaian); gaun; hoodies; ikat pinggang [pakaian]; jaket; jaket [pakaian]; jas;
jas [pakaian]; kaos; kaos oblong; kaos polo; kaus [pakaian]; kaus kaki; kaus kaki anak-anak; kemeja; kemeja lengan panjang;
kemeja lengan pendek; korset [pakaian dalam]; mantel; pakaian; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam
pria; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam wanita; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian santai; pakaian tidur;
pakaian tidur [pakaian]; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; penutup kepala, termasuk topi
(caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); piyama; rok; rompi; sandal; sandal jepit; sandal pakai; sarung tangan; selimut dpt
dipakai; sepatu; sepatu atletik; sepatu bot *; sepatu hak-tinggi; sepatu kerja; sepatu mendaki; sepatu olahraga; sepatu untuk
anak-anak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk pria; setelan jas; setelan pakaian formal wanita; stoking; tali sepatu; topi; topi
mode===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032886
: 11/05/2021 09:57:07
:
: PT SUMBER SARANA ERA ABADI

540 Etiket

: Jl. Ciputat Raya Gg.SD III No.2 RT.002 RW.008 Pondok Pinang, Kebayoran Lama
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Halaman 444 dari 1262

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
: General Paten International Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BTJ
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 6
: ===Baja ringan; Bel pintu [bukan listrik]; Bentuk pengecoran logam untuk beton; Besi balut; Besi beton; Besi siku; Besi, kasar
atau setengah dikerjakan; Grendel pengunci; Jangkar-jangkar *; KASA KAWAT; Kawat las alumunium; Kawat las dari logam;
Kawat tembaga tidak terisolasi; Kertas timah untuk pembungkusan dan pengepak; Kunci dari logam; Paku; Paku beton; Paku
keling, kram dan paku logam; Paku payung [paku]; Perlengkapan pintu terpasang dari logam; Pipa baja; Pipa talang dari
logam; Pipa-pipa dari logam; Sambungan dari logam untuk pipa; Sisipan mur dari logam biasa; Timah; bahan bangunan dari
logam; baja berlapis; baja beton; baja paduan; batang logam untuk pembuatan lanjut; baut jangkar logam; baut jangkar logam
untuk digunakan dalam konstruksi jembatan; baut kunci logam; baut logam; baut terkunci logam; baut, flat; berlapis seng
lembaran baja; besi; besi atau baja skrap; besi dan baja; besi paduan; bijih besi; bijih seng; bijih timah; engsel dari logam;
engsel dari logam untuk pintu dan jendela; engsel jendela logam; engsel pintu logam; fitting logam untuk pipa fleksibel; fitting
logam untuk pipa kaku; gembok; gembok logam; ingot timah; kawat aluminium; kawat baja kuens (quench) temper untuk
konstruksi beton pratekan (PC bar/KBjP-Q); kawat baja tanpa lapisan untuk konstruksi beton pratekan (PC Wire/KBjP); kawat
berduri; kawat beton; kawat duri; kawat kabel logam; kawat las stainless; kunci keamanan logam, non-listrik; kunci logam;
kunci pintu logam, non-listrik; kunci sepeda logam; kusen jendela dari logam; kusen logam; kusen pintu logam; lembaran besi;
paduan logam untuk pembuatan lanjut; pagar kawat logam; paku keling logam; paku payung jok logam; pegangan pintu dari
logam; pegangan pintu dari logam biasa; pengencang pintu logam; pipa baja dan tabung; pipa besi cor; pipa kaku logam; pipa
logam dan alat kelengkapan untuk itu; pipa logam untuk membangun; pipa logam untuk transfer cair dan gas; pipa logam,
termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; pipa underdrainage logam; pirit besi; seng; seng dan paduan; tarikan
laci dari logam biasa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D222021032887
: 11/05/2021 10:01:58
:
: RONNY MARTIEN,DR.M.SI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BENER, RT/RW 01/05, TAWANGMANGU, TAWANGMANGU, KARANGANYAR,
JAWA TENGAH , Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, 57792
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: chitasil
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Biru, Hijau
: 1
: ===Bahan kimia pertanian seperti pupuk dan nutrisi untuk tanaman; Hasil-hasil kimia digunakan untuk pertanian, kehutanan,
perkebunan buah-buahan, perkebunan bunga-bunga, pada khususnya pupuk-pupuk daun-daunan, pupuk-pupuk akar
tanaman, bahan-bahan stimulasi bio, sediaan-sediaan untuk memperbaiki (korektor) tanah dan/atau air, sediaan-sediaan
untuk meningkatkan kesehatan tanaman, termasuk atas dasar bahan-bahan mentah organik; Pelapis Pupuk Untuk tanaman;
Perekat untuk digunakan dalam industri, pupuk; Produk kimia untuk industri, pertanian, hortikultura, kehutanan dan
pengawetan makanan, pupuk tanah, pupuk, sediaan untuk menstilmulir dan mengatur pertumbuhan tanaman; Pupuk Kompos;
Pupuk dan sediaan pupuk, termasuk pupuk untuk disebarkan melalui udara, pupuk cair, pengaya mulsa, pakan kebun, pupuk
tanah, pupuk anorganik dan pupuk tanah; Pupuk hidroponik; Pupuk organik hayati cair; Pupuk untuk keperluan pertanian;
Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; Pupuk untuk tanah; Senyawa kelat (digunakan untuk menghilangkan
logam beracun pada pupuk); Suplemen pupuk; Thomas phosphate [pupuk]; aditif kimia untuk pupuk; bekatul [pupuk]; bubuk
darah [pupuk]; campuran bahan-bahan kimia dan bahan-bahan alami digunakan untuk pupuk pertanian; cetakan daun
[pupuk]; digestat organik (pupuk); fosfat [pupuk]; gambut [pupuk]; garam [pupuk]; gipsum untuk digunakan sebagai pupuk;
kalsium sianamida [pupuk]; kapur nitrogen pupuk kandang; kompos [pupuk]; kompos, pupuk kandang, pupuk; kotoran hewan
(untuk pupuk); pakan kebun [pupuk]; pupuk; pupuk alami; pupuk amonium klorida; pupuk amonium nitrat; pupuk amonium
sulfat; pupuk anorganik; pupuk bebas klorin; pupuk cair; pupuk campuran; pupuk dari kotoran burung; pupuk fosfat; pupuk
fosfat menyatu; pupuk hayati; pupuk hayati non-kimia; pupuk kalium; pupuk kalium klorida; pupuk kalium sulfat; pupuk kalium
terkalsinasi; pupuk kalsium silikat; pupuk kalsium superfosfat; pupuk kandang; pupuk kimia; pupuk kompleks; pupuk laut;
pupuk majemuk; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia; pupuk mangan; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk
natrium nitrat; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk organik cair (biokultur tanah, biokultur daun, antigen); pupuk rumput;
pupuk serbuk gergaji; pupuk sintetis untuk keperluan pertanian; pupuk superfosfat; pupuk superfosfat ganda; pupuk
superfosfat ganda atau tripel; pupuk superfosfat yang tergabung; pupuk tanaman terbuat dari tepung ikan; pupuk tepung
tulang; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk keperluan rumah tangga; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk
penyubur tanaman budidaya pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk untuk tanah; pupuk untuk tanah dan pot tanah; pupuk
untuk tanaman rumah tangga; pupuk urea; rabuk (pupuk) alam; rumput laut [pupuk]; rumput laut untuk digunakan sebagai
pupuk; sediaan pupuk; superphosphate [pupuk]; tepung tulang [pupuk]; terak [pupuk]; triple superfosfat (pupuk)===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032888
: 11/05/2021 10:03:29
:
: PT. WIRASWASTA GEMILANG INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: The City Tower, Lantai 5, Jl. M.H. Thamrin No. 81, Jakarta 10310, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
: Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: EVALUBE SCOOTIC HX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Kuning, Hijau
: 4
: ===Bahan Bakar Bensin; Bahan bakar diesel; Bahan bakar kendaraan, yaitu gasoline dan bahan bakar diesel; Bahan
tambahan bukan kimia untuk bahan bakar motor, bahan bakar dan pelumas, bahan bakar untuk keperluan membalap; Bahan
tambahan, bukan bahan kimia, untuk Bahan Bakar Minyak (Minyak bakar); Gemuk untuk senjata (senjata); Minyak gas;
Minyak pelumas sebagai minyak hidrolik; Minyak solar CN 48; Minyak untuk turbin; Oli mesin untuk sepeda motor; Pelumas
silinder; Pelumas untuk senjata (senjata); Pelumas-pelumas untuk lubang bawah mesin; Pelumas/perekat untuk industri
minyak dan gas; Sediaan penghilang debu; Senyawa pelumas anti-kejang untuk digunakan pada mesin; aditif non-kimia
untuk minyak mesin; aditif non-kimia untuk bahan bakar, pelumas dan gemuk; aditif, non-kimia, untuk bahan bakar motor;
bahan bakar; bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor) dan bahan penerangan; bahan bakar (termasuk minyak sari
untuk motor) untuk digunakan pada semua permukaan dan bahan, baik secara internal maupun eksternal termasuk
penggunaan domestik, rumah tangga dan industri; bahan bakar cair; bahan bakar dan bahan penerangan; bahan bakar gas;
bahan bakar mineral; bahan bakar motor; bahan bakar untuk kendaraan bermotor; batu bara; bensin industri; briket batubara;
cairan pelumas mesin potong; etanol [bahan bakar]; gas untuk penerangan; grafit sebagai pelumas; grease untuk pengawetan
kulit; komposisi menyerap debu berbasis minyak bumi; komposisi pengikat debu; komposisi pengikat debu untuk penyapuan;
lilin *; lilin dan sumbu untuk penerangan; lilin industri; minyak bumi; minyak bumi, mentah atau halus; minyak bunga matahari
untuk keperluan industri; minyak diesel; minyak lobak untuk mesin pelumas; minyak mesin; minyak pelumas [pelumas
industri]; minyak pelumas untuk kendaraan; minyak pelumas untuk keperluan industri; minyak pemotong untuk pengerjaan
logam industri; minyak rantai; minyak tanah; minyak tekstil; minyak untuk cat; minyak untuk pengawetan kulit; oli mesin
otomotif; oli pelumas dan gemuk; oli pelumas untuk mesin kendaraan bermotor; pelumas; pelumas kendaraan bermotor;
pelumas untuk mesin industri; pelumas untuk mesin pesawat terbang; petroleum jelly untuk keperluan industri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D222021032889
: 11/05/2021 10:03:50
:
: RONNY MARTIEN,DR.M.SI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BENER, RT/RW 01/05, TAWANGMANGU, TAWANGMANGU, KARANGANYAR,
JAWA TENGAH, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, 57792
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: chitagro
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Biru, Hijau
: 1
: ===Bahan kimia pertanian seperti pupuk dan nutrisi untuk tanaman; Hasil-hasil kimia digunakan untuk pertanian, kehutanan,
perkebunan buah-buahan, perkebunan bunga-bunga, pada khususnya pupuk-pupuk daun-daunan, pupuk-pupuk akar
tanaman, bahan-bahan stimulasi bio, sediaan-sediaan untuk memperbaiki (korektor) tanah dan/atau air, sediaan-sediaan
untuk meningkatkan kesehatan tanaman, termasuk atas dasar bahan-bahan mentah organik; Pelapis Pupuk Untuk tanaman;
Perekat untuk digunakan dalam industri, pupuk; Produk kimia untuk industri, pertanian, hortikultura, kehutanan dan
pengawetan makanan, pupuk tanah, pupuk, sediaan untuk menstilmulir dan mengatur pertumbuhan tanaman; Pupuk Kompos;
Pupuk dan sediaan pupuk, termasuk pupuk untuk disebarkan melalui udara, pupuk cair, pengaya mulsa, pakan kebun, pupuk
tanah, pupuk anorganik dan pupuk tanah; Pupuk hidroponik; Pupuk organik hayati cair; Pupuk untuk keperluan pertanian;
Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; Pupuk untuk tanah; Senyawa kelat (digunakan untuk menghilangkan
logam beracun pada pupuk); Suplemen pupuk; Thomas phosphate [pupuk]; aditif kimia untuk pupuk; bekatul [pupuk]; bubuk
darah [pupuk]; campuran bahan-bahan kimia dan bahan-bahan alami digunakan untuk pupuk pertanian; cetakan daun
[pupuk]; digestat organik (pupuk); fosfat [pupuk]; gambut [pupuk]; garam [pupuk]; gipsum untuk digunakan sebagai pupuk;
kalsium sianamida [pupuk]; kapur nitrogen pupuk kandang; kompos [pupuk]; kompos, pupuk kandang, pupuk; kotoran hewan
(untuk pupuk); pakan kebun [pupuk]; pupuk; pupuk alami; pupuk amonium klorida; pupuk amonium nitrat; pupuk amonium
sulfat; pupuk anorganik; pupuk bebas klorin; pupuk cair; pupuk campuran; pupuk dari kotoran burung; pupuk fosfat; pupuk
fosfat menyatu; pupuk hayati; pupuk hayati non-kimia; pupuk kalium; pupuk kalium klorida; pupuk kalium sulfat; pupuk kalium
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terkalsinasi; pupuk kalsium silikat; pupuk kalsium superfosfat; pupuk kandang; pupuk kimia; pupuk kompleks; pupuk laut;
pupuk majemuk; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia; pupuk mangan; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk
natrium nitrat; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk organik cair (biokultur tanah, biokultur daun, antigen); pupuk rumput;
pupuk serbuk gergaji; pupuk sintetis untuk keperluan pertanian; pupuk superfosfat; pupuk superfosfat ganda; pupuk
superfosfat ganda atau tripel; pupuk superfosfat yang tergabung; pupuk tanaman terbuat dari tepung ikan; pupuk tepung
tulang; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk keperluan rumah tangga; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk
penyubur tanaman budidaya pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk untuk tanah; pupuk untuk tanah dan pot tanah; pupuk
untuk tanaman rumah tangga; pupuk urea; rabuk (pupuk) alam; rumput laut [pupuk]; rumput laut untuk digunakan sebagai
pupuk; sediaan pupuk; superphosphate [pupuk]; tepung tulang [pupuk]; terak [pupuk]; triple superfosfat (pupuk)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032890
: 11/05/2021 10:04:08
:
: DETI NIRMALA, DETI NIRMALA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. Parung Hilir RT 017/ RW 006, Kel. Parung, Kec. Subang, Kabupaten Subang,
Jawa Barat, 41211
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FishTop
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam;Putih dan Biru
: 29
: ===Fish maw (olahan dari ikan); Ikan olahan dalam kaleng; hasil olahan ikan untuk makanan manusia; ikan beku; produk ikan
olahan; produk ikan olahan untuk makanan manusia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021032891
: 11/05/2021 10:07:37
:
: MUHAMAD CHOERUDIN, SE

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Mayang Pratama Blok H5 No. 15, Rt. 013-Rw. 008, Kel. Mustikasari, Kec. Mustika
Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DNM DIGITAL NETWORK MARKETING
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, kuning, hijau, hitam, putih
: 35
: ===Konsultan bisnis; Menyediakan konsultan untuk penggabungan bisnis dan manajemen rantai; analisa informasi bisnis;
analisis informasi bisnis; informasi dan pertanyaan bisnis; jasa informasi bisnis; jasa informasi penjualan, bisnis dan promosi;
penyediaan informasi bisnis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021032892
: 11/05/2021 10:09:05
:
: MUHAMAD CHOERUDIN, SE

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Mayang Pratama Blok H5 No. 15, Rt. 013-Rw. 008, Kel. Mustikasari, Kec. Mustika
Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DNM DIGITAL NETWORK MARKETING
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, kuning, hijau, hitam, putih
: 41
: ===Layanan konsultasi pelatihan bisnis; Layanan pelatihan bisnis; melakukan seminar; mengatur kursus pelatihan; mengatur

740
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lokakarya dan seminar; mengatur seminar pelatihan; pelatihan bisnis===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032893
: 11/05/2021 10:11:02
:
: PT. ALESHA GLOBAL GRUP

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko The Walk No. 33, Jl. Komp. Perumahan Jakarta Garden City, Rt. 010-Rw. 009,
Kel. Cakung Timur, Kec. Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GALIM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, hitam, putih
: 32
: ===Minuman sari buah; minuman buah; minuman buah dan jus buah; minuman rasa buah; minuman ringan rasa buah; serbuk
digunakan dalam persiapan minuman berbahan dasar buah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032894
: 11/05/2021 10:11:17
:
: PT LUXON PUTRA JAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Raya Palengaan, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten
Pamekasan, Jawa Timur, 69362
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LUXON
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-abu, Hitam dan Coklat
: 30
: ===Kopi bubuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021032895
: 11/05/2021 10:21:19
:
: FELICIA AGUSTINE SUTANTO

540 Etiket

540 Etiket

: Lebak Indah Utara No. 3 RT. 001 RW. 011 Kel. Gading Kec. Tambak Sari, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60134
: Rully Purwanto, S.H., S.Mn.
: Jalan Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Trade Center Blok B-36, Lt. 2,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EONA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Balsem mata; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang
dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bibit parfum; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu
mata; Bulu mata rambut asli; Cat alis; Eyeliner; Garis Mata (Eye liner); Gel pelembab kulit; Highlighter wajah kosmetik;
Hyaluronic serum; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim
kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim wajah;
Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Linen untuk
menghilangkan minyak wajah; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion dan serum; Losion
pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk wajah; Masker wajah (kosmetik); Parfum tubuh yang
disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser];
Pembersih wajah; Pemerah bibir; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Perawatan anti-penuaan; Persiapan tanpa selip dan
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penutup lantai anti slip; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan
kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat,
pembersih kulit, krim kulit; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun anti keringat; Scrub wajah [facial scrub]
kosmetik; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kosmetik
perawatan bibir; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner
(pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan tata rias wajah; Sediaan wajah;
Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata
(kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum
jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik);
Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Strip perban pelembab
untuk kulit di sekitar mata; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin C serum; Warna alis; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu
pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; alis palsu; amber [parfum]; ambergris [parfum]; anti keringat;
anti keringat (pembersih badan); antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan
pribadi; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; balsem bibir tanpa obat; bedak krem; bedak tabur; bedak tubuh; bedak
tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bubuk
kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; bulu mata
palsu; busa pembersih tubuh dan wajah; butiran pembersih wajah; cat wajah; celak mata; concealer wajah; dasar bedak;
deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran, anti keringat dan spray untuk
ketiak untuk penggunaan pribadi; diamantine [abrasif]; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum]; emulsi wajah; emulsi wajah
untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; formula anti-kerut; fumigasi dupa untuk kamar
wewangian; gel kecantikan; gel mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit
[kosmetik]; gel penata alis; gel pewarna alis; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak
mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; ginseng mengklarifikasi masker wajah
pemolesan; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki;
kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kosmetik alis; kosmetik fungsional
adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk
wajah, tubuh dan tangan; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; krim antibintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan;
krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim bibir; krim dan gel kosmetik untuk wajah,
tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dasar bedak; krim kecantikan; krim
kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim mata;
krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim
pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim tangan, krim kaki,
krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan
tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; lembar pengering antistatik; lilin untuk keperluan kecantikan; lipstik; losion
dan krem pelembab badan dan kulit; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion
pengelupasan untuk wajah; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah
bercukur; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kecantikan; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion pelembab [kosmetik];
lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh
pelembab [kosmetik]; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik;
lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up
bedak; make-up untuk wajah dan tubuh; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker
kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker mata gel;
masker pelembab kulit; masker pembersih untuk wajah; masker pemutih kulit wajah; masker untuk membersihkan wajah;
masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah
memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; mengklarifikasi tonik wajah; mint
untuk wewangian; minyak parfum; minyak untuk parfum dan aroma; minyak wajah; minyak wangi; minyak wangi digunakan
untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; paket kecantikan
(beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket
kosmetik wajah; paket wajah; parfum; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam
bentuk padat; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk
menangkal silau; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan
semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan;
pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab
wajah tidak mengandung obat; pelindung bibir non-obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap
sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias
wajah, pembersih kosmetik; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pemoles bibir; pemutih bokong;
pemutih ketiak; pemutih selakangan; pencuci wajah berbentuk bubuk; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit
(peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; pengkilap bibir; pensil alis; pensil
eyeliner; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan
alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perona mata; perona pipi; persiapan kulit wajah untuk penggunaan
kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah
(facial scrubs); pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; preparat pelembab [kosmetik];
preparat pelembab setelah bercukur; produk pemutih (kosmetik); produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; rias
wajah; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batangan untuk mandi; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun cair
untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim
tubuh; sabun lidah buaya; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun non-obat untuk wajah; sabun pengelupasan untuk wajah;
sabun untuk kulit; sabun wajah; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo
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kering; salep kulit pelembab [kosmetik]; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub
wajah; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan antistatik untuk keperluan rumah tangga; sediaan eksfoliasi tanpa obat
untuk wajah; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk
penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik
wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kulit wajah untuk keperluan
kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan
pembersih wajah; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan
perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik);
sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perawatan tubuh dan
kecantikan; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan tubuh
digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot;
serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum
pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang
mengandung ekstrak batu permata; solusi pembersih lensa kacamata; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari poripori pada kulit; susu kecantikan; susu pelembab; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab
untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih wajah; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik;
susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya
untuk wajah tidak mengandung obat; tisu diresapi dengan preparat anti-keringat untuk penggunaan pribadi; tisu kosmetik yang
sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah;
toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap;
warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna pipi; wewangian dicampur===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032896
: 11/05/2021 10:36:12
:
: ANGGA PRAMANA JAYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Chairil Anwar Kr. Bedil RT.003 RW.122, Kelurahan Cakranegara Timur,
Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram – Nusa Tenggara Barat , Kota Mataram,
Nusa Tenggara Barat, 83231
: Hendra Prasetya M.Si
: Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18 Simpang Lima, Semarang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: APRALON
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 19
: ===Pipa HDPE (High density polyethylene); Pipa PP (polypropylene); Pipa PPR (PolyPropylene Random); Pipa PVC (Polivinil
klorida); Pipa Plastik; Pipa pembuangan bukan dari logam; Pipa talang bukan dari logam; Pipa tekanan atas bukan dari logam;
Pipa yang terbuat dari damar sintetis; Pipa yang terbuat dari plastik hdpe + hydrocarbon barrier khusus (zat aditif) yang
diperkuat dengan pita benang aramid dan digunakan untuk menyalurkan cairan dan gas alam bertekanan tinggi; katup airpipa, bukan dari logam atau plastik; pipa air, bukan dari logam; pipa batu pasir; pipa bawah tanah kaku, bukan dari logam;
pipa bercabang, bukan dari logam; pipa beton; pipa dan saluran tanah liat; pipa dan saluran terra cotta; pipa drain keramik;
pipa drainase, bukan dari logam; pipa kaku dari polypropylene untuk bangunan; pipa kaku, bukan dari logam, untuk bangunan;
pipa kayu untuk bangunan; pipa penstock, bukan dari logam; pipa plastik untuk keperluan pipa ledeng; pipa plastik untuk
membawa gas alam; pipa polietilen digunakan dalam sistem pemanas dan pendingin geotermal; pipa saluran yang terbuat
dari beton, gerabah atau batu pasir; pipa saluran, bukan dari logam; pipa selokan, bukan dari logam; pipa semen; pipa semen
mortar; pipa semen, gerabah atau batu pasir; pipa tembikar; sambungan pipa non logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032897
: 11/05/2021 10:39:34
:
: PT. WIRASWASTA GEMILANG INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: The City Tower, Lantai 5, Jl. M.H. Thamrin No. 81, Jakarta 10310, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
: Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: EVALUBE SCOOTIC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Kuning, Hijau
: 4

740

540 Etiket

Halaman 450 dari 1262

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Bahan Bakar Bensin; Bahan bakar diesel; Bahan bakar kendaraan, yaitu gasoline dan bahan bakar diesel; Bahan
tambahan bukan kimia untuk bahan bakar motor, bahan bakar dan pelumas, bahan bakar untuk keperluan membalap; Bahan
tambahan, bukan bahan kimia, untuk Bahan Bakar Minyak (Minyak bakar); Gemuk untuk senjata (senjata); Minyak gas;
Minyak pelumas sebagai minyak hidrolik; Minyak solar CN 48; Minyak untuk turbin; Oli mesin untuk sepeda motor; Pelumas
silinder; Pelumas untuk senjata (senjata); Pelumas-pelumas untuk lubang bawah mesin; Pelumas/perekat untuk industri
minyak dan gas; Sediaan penghilang debu; Senyawa pelumas anti-kejang untuk digunakan pada mesin; aditif non-kimia
untuk minyak mesin; aditif non-kimia untuk bahan bakar, pelumas dan gemuk; aditif, non-kimia, untuk bahan bakar motor;
bahan bakar; bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor) dan bahan penerangan; bahan bakar (termasuk minyak sari
untuk motor) untuk digunakan pada semua permukaan dan bahan, baik secara internal maupun eksternal termasuk
penggunaan domestik, rumah tangga dan industri; bahan bakar cair; bahan bakar dan bahan penerangan; bahan bakar gas;
bahan bakar mineral; bahan bakar motor; bahan bakar untuk kendaraan bermotor; batu bara; bensin industri; briket batubara;
cairan pelumas mesin potong; etanol [bahan bakar]; gas untuk penerangan; grafit sebagai pelumas; grease untuk pengawetan
kulit; komposisi menyerap debu berbasis minyak bumi; komposisi pengikat debu; komposisi pengikat debu untuk penyapuan;
lilin *; lilin dan sumbu untuk penerangan; lilin industri; minyak bumi; minyak bumi, mentah atau halus; minyak bunga matahari
untuk keperluan industri; minyak diesel; minyak lobak untuk mesin pelumas; minyak mesin; minyak pelumas [pelumas
industri]; minyak pelumas untuk kendaraan; minyak pelumas untuk keperluan industri; minyak pemotong untuk pengerjaan
logam industri; minyak rantai; minyak tanah; minyak tekstil; minyak untuk cat; minyak untuk pengawetan kulit; oli mesin
otomotif; oli pelumas dan gemuk; oli pelumas untuk mesin kendaraan bermotor; pelumas; pelumas kendaraan bermotor;
pelumas untuk mesin industri; pelumas untuk mesin pesawat terbang; petroleum jelly untuk keperluan industri===
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: ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Atasan
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sebagai pakaian; Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk kaos kaki; Bagian tumit untuk sepatu bot dan sepatu; Bakiak
dan sandal gaya Jepang; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari
pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian);
Barang-barang pakaian olahraga; Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan sebagai pakaian; Blus jumbo (pakaian); BulangBulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana
Komprang; Celana dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana kerja;
Celana ketat tipis untuk wanita; Celana korduroi; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin; Celana
panjang denim; Celana panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana
panjang yang dilapisi lilin; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek sepak
bola Amerika; Celana pendek untuk berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin; Celana
yang dilapisi lilin; Cimata (Pakaian Adat); Dasi pramuka; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Detat (Ulos Bagian Kepala
(Pakaian)); Flashes (pakaian); Girdle sebagai pakaian dasar; Hande-Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Ikat kaos
kaki elastis; Ikat kepala (pakaian); Ikat pinggang; Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket garbadine [pakaian]; Jubah mandi dan
topi yang dikenakan saat tidur; Kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian; Kancing untuk sepatu sepakbola
(sepatu); Kaos Promosi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos polo
(lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus pakaian; Kulit
bagian atas sepatu; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Masker untuk bermain ski [pakaian]; Masker wajah (pakaian);
Oroba Si Oli (Pakaian Adat); Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian];
Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan
untuk yoga; Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian
Penghulu; Pakaian Pesta; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian air untuk
ski air dan dalam air; Pakaian anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana,
celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang;
Pakaian bayi; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt),
kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup
kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua
potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek;
Pakaian dari kertas (bukan untuk kesehatan); Pakaian dinas seragam; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi
untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk
perempuan; Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar untuk olahraga;
Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian penutup di pantai; Pakaian
pramuka; Pakaian renang; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tahan air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian
tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian
untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian wanita; Pakaian
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wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian,
tutup kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket
(dengan atau tanpa tudung), sapu tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop;
Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja,
jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang
menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja
polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga,
rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian
bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita,
kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri
atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang,
pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis,
pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana
pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi,
blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun,
jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt,
rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu
kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos
jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi
sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan
untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket
tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan
tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung
telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam
pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek
untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain
penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi
mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung,
jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung;
Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu,
stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang,
celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian
dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun
dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini,
celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaianpakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Paku untuk sepatu sepakbola; Pelindung telinga [pakaian]; Pelindung ujung
sepatu; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian); Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian);
Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus pakaian; Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki
bergaya Jepang (penutup tabi); Penutup kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan;
Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Pita atau karet penahan kaos kaki;
Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rok dalam [pakaian dalam]; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian;
Sandal Gunung; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sarung tangan tenun (pakaian); Selepe (Ikat
Pinggang Dari Logam); Sepatu Dansa; Sepatu Sepakbola; Sepatu bot bertali; Sepatu bot musim dingin; Sepatu bot ski;
Sepatu bot yang tingginya antara lutut dan mata kaki; Sepatu cross training; Sepatu hak tinggi; Sepatu luar terbuat dari karet
dan kain kedap air; Sepatu olahraga atau santai; Sepatu olahraga panahan; Sepatu pantai; Sepatu rugby; Sepatu sekolah;
Sepatu terbuat dari lapisan bahan karet yang tahan asam; Sepatu untuk jalan; Sepatu/sandal dari rumput esparto; Setagen
(Ikat Pinggang); Setelan pakaian main; Sileuweu (Celana); Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Sol sepatu; Tali
penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Teluk Belanga (Pakaian Adat);
Topi (penutup kepala) renang; Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian);
Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi pramuka; Topi sebagai tutup kepala; Topi tahan dingin; Topi tinggi uskup
gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin; Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; Tudung (Topi);
Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala wanita (pakaian); Tumit-tumit sepatu; Tunik jumbo (pakaian); Uis Gara (Pakaian
Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos (Pakaian Adat); alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu,
sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu,
sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; alas kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; alat pencegah tergelincir untuk
sepatu; artikel pakaian untuk bayi dan balita; artikel pakaian untuk manusia; asaura-zori [sandal tali-kaki Jepang]; atasan
[pakaian]; atasan [pakaian] rugby; bagian atas anyaman rotan untuk sandal gaya Jepang; bagian atas sepatu; bagian atasnya
sepatu; bagian atasnya untuk sandal gaya Jepang; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit,
sol luar, sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; baju kaos
(t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju rajut (pakaian); ban lengan [pakaian]; ban pinggang (pakaian); band
bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandeaux [pakaian]; bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; bantalan
penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan penambah payudara yang tidak dapat
dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup
kepala untuk bayi dan balita; bingkai topi [kerangka]; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bodices [pakaian dalam];
bootee (sepatu bayi wol); bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; celana; celana anak; celana angin;
celana atletik; celana bahan katun; celana balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana
berburu; celana berkuda; celana bermuda; celana bersalin; celana bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana
bikini; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana
dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana dinas; celana empuk untuk penggunaan atletik; celana formal;
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celana golf; celana haji; celana hiking; celana hujan; celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging;
celana jogging; celana kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana kertas; celana ketat; celana
ketat atletik; celana ketat bib; celana ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana mandi;
celana militer; celana olahraga; celana olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk
pria; celana pakaian; celana palazzo; celana panjang; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang
besar batik; celana panjang longgar; celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi;
celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang yang ketat;
celana panjang yang menyerap keringat; celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana pendek
anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin; celana
pendek bersepeda; celana pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba; celana
pendek denim; celana pendek empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek
kargo; celana pendek keringat; celana pendek pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet
pada bagian pinggang; celana pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek
tenis; celana pendek tinju; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk orang
dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk renang; celana pendek untuk selancar; celana pendek untuk wanita;
celana perawat; celana plastik; celana pof; celana popok bayi; celana pria; celana renang; celana salju; celana santai; celana
ski; celana snowboard; celana stretch; celana tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman; celana tanaman denim;
celana tanggung; celana tempur; celana trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga;
celana untuk tunggang kuda; celana untuk wanita; celana yang menyerap keringat; celana yoga; celemek [pakaian]; chemises
(jenis pakaian dalam untuk wanita); chullos [topi dengan penutup telinga]; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; dasi;
dasi (pakaian); dasi katun; dasi kupu-kupu; dasi sutra; earbands [pakaian]; flat balet [sepatu flat]; foulards [artikel pakaian];
gabardines [pakaian]; gaun [pakaian bisnis]; gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran
[outerclothing]; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for footlets [bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari
pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk
pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; hak sepatu; hak sepatu tersembunyi;
hanbok [pakaian tradisional Korea]; hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; haneri [dasi yang bisa dilepas untuk kimono];
ikat pinggang; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [korset]; ikat pinggang
[pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk dipakai; ikat pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian bisnis]; jaket
[pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket garbadine
(pakaian); jaket menjadi pakaian; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt,
celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jaket, sepatu bot dan rompi untuk memancing; jas [pakaian bisnis];
jas [pakaian]; jas tiga potong [pakaian]; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jumpsuits [pakaian];
kaftan batik (pakaian); kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kancing untuk sepatu bola; kantong untuk pakaian;
kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis
yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos lengan pendek;
kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak
bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga;
kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus [pakaian]; kaus kaki celana
panjang; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kaus kaki sandal; kaus tanpa lengan, pakaian; kebaya batik (pakaian);
kemeja [pakaian bisnis]; kepala membungkus [pakaian]; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari
pakaian]; ketuk celana; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian yayasan]; korset mantel parit (pakaian);
korset menjadi pakaian dalam; kostum rakyat [pakaian]; kurta (pakaian); laci [pakaian]; lapisan dalam sepatu bot salju; lapisan
pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; legging [celana panjang]; legging menjadi celana panjang; lidah atau tali
tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu bot; lis pinggiran sol untuk sepatu; lis pinggiran sol untuk
sepatu boot dan sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu bot; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots
[pakaian renang]; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel [pakaian];
masker wajah musim dingin [pakaian]; melampaui sepatu; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau
bergulat; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian; miters [topi]; muffs [pakaian]; pakaian; pakaian
(jaket) memancing; pakaian [pakaian]; pakaian atasan dari bulu; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah untuk
olahraga air permukaan; pakaian basah untuk selancar angin; pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu;
pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian berbahan denim;
pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian bersulam; pakaian bisnis;
pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat;
pakaian dalam bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang;
pakaian dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian
dalam tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies);
pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa;
pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala
bentuk di kelas ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian
hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian kedap air; pakaian kendo;
pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing;
pakaian kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lampin; pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian
latihan beban dan latihan tambahan; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian
luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian
luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian
malam; pakaian mandi; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga; pakaian olah raga untuk
berkuda; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi tubuh; pakaian pas
untuk pria; pakaian pendaki; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian pengendara
sepeda motor; pakaian penutup bagian luar; pakaian pram; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut dalam
jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian
renang; pakaian renang dua potong; pakaian renang neoprene; pakaian renang one-piece; pakaian renang thong; pakaian
renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian resmi; pakaian ringan; pakaian
ruam; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur salju; pakaian seragam; pakaian skating; pakaian ski;
pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet; pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan air dan tahan cuaca; pakaian
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tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian
tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal; pakaian tidak termasuk
pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian tidur; pakaian tidur [pakaian]; pakaian
tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita;
pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk
anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk gulat; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk judo;
pakaian untuk memancing; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria,
wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita;
pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian wol; pakaian yaitu, bandana,
blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai,
baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana
pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat,
pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam
(undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang dilengkapi LED; pakaian yang menahan angin; pakaian
yang mengandung zat pelangsing; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang menyerap keringat; pakaian yang
terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk
manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung,
memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain,
kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos;
kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat,
tutup kepala, topi; paramentos [pakaian]; pelindung kaki (celana); pelindung tumit untuk sepatu; penghangat kaki (pakaian);
penghangat lengan [pakaian]; penghangat lutut [pakaian]; penguat untuk sepatu; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi
(hats), bandana, topi (bonnets); penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot
dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); penutup sepatu, selain untuk keperluan medis; penyangga pakaian;
perangkat non-tergelincir untuk sepatu bot dan sepatu; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; perlengkapan besi untuk
sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot; perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan sepatu bot; perlengkapan
logam untuk sepatu dan sepatu bot; puncak topi; rajutan [pakaian]; replika celana pendek sepak bola Amerika; replika celana
sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; rok [pakaian bisnis]; rok celana; sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang
[pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sandal; sandal bakiak; sandal
balet [sepatu dansa]; sandal bayi; sandal dan sepatu pantai; sandal dansa; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal
kenyamanan khusus; sandal kulit; sandal kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus; sandal lipat; sandal lipat wanita;
sandal mandi; sandal pakai; sandal pantai; sandal pedikur; sandal pedikur busa; sandal pelindung kaki; sandal plastik; sandal
selop; sandal untuk anak-anak; sandal untuk mandi; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sapu tangan [pakaian]; sarung
tangan [pakaian]; sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan pakaian; sarung tangan untuk pakaian; selendang [pakaian];
sepatu; sepatu Hujan; sepatu Latihan; sepatu aqua; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari;
sepatu atletik untuk sepak bola; sepatu balet; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu
berjalan; sepatu berkuda; sepatu bersepeda; sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu boot; sepatu boot bayi; sepatu boot
berjalan; sepatu boot karet; sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot
kerja untuk industri; sepatu bot kulit domba; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot panjang yang bisa dipakai
sampai betis dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot rugby; sepatu bot semata kaki; sepatu bot tahan air; sepatu bot tahan air
untuk memancing; sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga;
sepatu bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu
bot wellington [wellies]; sepatu bot yang ditutup dengan penutup baja; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang
diperkuat; sepatu bot yang tertutup baja; sepatu bowling; sepatu creeper; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi;
sepatu dansa; sepatu dansa ballroom; sepatu datar; sepatu dek; sepatu dengan kait dan tumpukan pita pengikat; sepatu
formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu hak untuk sepatu;
sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk stoking; sepatu hak-tinggi; sepatu
handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hoki lapangan; sepatu hujan; sepatu jogging; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu
kasual; sepatu kayu; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kertas digunakan saat melewati detektor
logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap bersih; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu lari; sepatu lari
bergigi; sepatu luar terbuat dari karet dan kedap air; sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat;
sepatu panjat tebing; sepatu pantai; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu
pengantin wanita; sepatu perawatan; sepatu platform; sepatu polo; sepatu renda; sepatu roda; sepatu roller self-balancing;
sepatu salju; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu senam; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu
ski-Apres; sepatu slip-on; sepatu snowboard; sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu thong; sepatu tinju; sepatu trek
dan lapangan; sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk latihan olahraga bola Barque pelota;
sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas
kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek,
celana olahraga, celana olahraga; sepatu untuk voli kaki; sepatu untuk wanita; sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang
dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat;
sepatu yang tertutup baja; sepatu yoga; set pendek [pakaian]; setelan celana untuk wanita; setelan kaos bertudung (hoodies);
setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; shift [pakaian]; sisipan sepatu untuk
tujuan non-ortopedi; slip pakaian dalam; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol sandal; sol sepatu; sol sepatu untuk diperbaiki;
sol untuk sandal gaya Jepang; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; sriwal (pakaian);
stoking dan celana ketat tipis wanita; suge-gasa [topi topi]; tali bra [bagian dari pakaian]; tali celana; tali kaki untuk zori [sandal
gaya Jepang]; tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian]; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot berburu; tas khusus
diadaptasi untuk sepatu golf; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki; tas khusus diadaptasi untuk sepatu kriket; tas khusus
diadaptasi untuk sepatu sepak bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu ski; tas khusus diadaptasi untuk sepatu snowboard;
tas khusus disesuaikan untuk sepatu hoki lapangan; tas sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu
kriket; tas sepatu sepak bola; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; topi; topi baseball; topi berbandul; topi
bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi bulu; topi bulu tiruan; topi dan peci; topi dengan visor; topi ember; topi
garnisun; topi golf; topi hujan; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi kecil; topi kertas [pakaian]; topi koki; topi kulit domba;
topi mandi; topi matahari; topi militer; topi militer dengan visor; topi mode; topi olahraga; topi pantai; topi pelindung; topi
pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi rajutan; topi renang; topi simpul; topi
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ski; topi stocking; topi toboggan; topi top; topi tukang pesona; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi; topi untuk bayi, bayi,
balita, dan anak-anak; topi wol; topi yang dikenakan saat tidur; topi-topi hotel; tubuh [pakaian]; tutup kepala, yaitu, topi (caps),
topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan; ushankas [topi bulu]; valenki [sepatu
boot yang terbuat dari bahan wol felt]; wimples (pakaian); zori [sandal gaya Jepang]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032899
: 11/05/2021 10:46:19
:
: IR. H. Suwarko

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Palapa VI/12 RT 016 RW 001 Kelurahan Kedoya Selatan, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: air minum fatwa
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Biru
: 32
: ===air minum dalam kemasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Trengguli XXII No.5 Penatih, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali
: Ahmad Al Fauzi S.H
: AFS LAW Perumahan Griya Santa Permai No. 23 Jalan Patih Nambi, Ubung Kaja,
Denpasar, Bali 80116

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MUJI MOTOR dan LOGO
: Gambar gunung pada logo merek MUJI MOTOR menggambarkan tujuan dan peningkatan yang ingin
dicapai oleh perusahaan dan logo huruf M merupakan inisial pendiri perusahaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih
: 37
: ===Layanan perbaikan dan pemasangan terkait mobil, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau kendaraan tugas berat
serta aksesoris dan suku cadang yang terkait; Pengecetan mobil dan motor; Penyediaan informasi yang terkait dengan
instalasi, perbaikan atau perawatan mobil.; Salon Mobil; inspeksi mobil dan bagiannya sebelum pemeliharaan dan perbaikan;
jasa perbaikan bodi mobil; layanan garasi untuk perbaikan mobil; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan
atau pemeliharaan mobil; membersihkan mobil; pemolesan mobil; pengecatan khusus kendaraan; pengecatan khusus
otomobil; perawatan mobil; perbaikan atau perawatan mobil; perbaikan atau perawatan mobil dan memberikan informasi yang
berkaitan dengannya; perbaikan dan pemeliharaan mobil; perbaikan dan pemeliharaan mobil dan bagiannya; perbaikan dan
penyelesaian bodi mobil untuk orang lain; perbaikan mobil; perbaikan mobil di pinggir jalan; perbaikan, pemeliharaan dan
perbaikan mobil; rekondisi mobil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021032900
: 11/05/2021 10:55:13
:
: PT. MUJI MOTOR ABADI

: DID2021032901
: 11/05/2021 10:56:21
:
: PT. Surya Duta Internasional

540 Etiket

540 Etiket

: Jalan KH. Agus Salim No.164, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur,
Kota Bekasi, Jawa Barat , Kota Bekasi, Jawa Barat, 17112
: Krissantoso Bayu Aji S.H.,M.H
: Kantor Pengacara Rudy Gunawan & Partners Ruko Mega Grosir Cempaka Mas
Blok M1/11 Jalan Letnand Jenderal Suprapto

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GINGA
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Biru dan Putih
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 7, 11
: ===Pompa saringan; Pompa submersible, pompa air dan aksesoris untuk pompa benam dan pompa air, yaitu rakitan injektor,
pengisi daya jet, katup dan bagiannya; listrik pompa untuk akuarium; pompa aerasi untuk akuarium; pompa akuarium; pompa
celup listrik; pompa udara akuarium; sistem larutan oksigen, yaitu, pompa akuarium yang menghasilkan air teroksigenasi
dengan densitas tinggi===
===air penyaringan unit untuk akuarium; aparatur filtrasi akuarium; cartridge filter akuarium; filter akuarium; lampu akuarium;
pemanas akuarium===
: DID2021032902
: 11/05/2021 10:58:04
:
: PT. WIRASWASTA GEMILANG INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: The City Tower, Lantai 5, Jl. M.H. Thamrin No. 81, Jakarta 10310, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
: Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: EVALUBE SCOOTIC MX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Kuning, Hijau
: 4
: ===Bahan Bakar Bensin; Bahan bakar diesel; Bahan bakar kendaraan, yaitu gasoline dan bahan bakar diesel; Bahan
tambahan bukan kimia untuk bahan bakar motor, bahan bakar dan pelumas, bahan bakar untuk keperluan membalap; Bahan
tambahan, bukan bahan kimia, untuk Bahan Bakar Minyak (Minyak bakar); Gemuk untuk senjata (senjata); Minyak gas;
Minyak pelumas sebagai minyak hidrolik; Minyak solar CN 48; Minyak untuk turbin; Oli mesin untuk sepeda motor; Pelumas
silinder; Pelumas untuk senjata (senjata); Pelumas-pelumas untuk lubang bawah mesin; Pelumas/perekat untuk industri
minyak dan gas; Sediaan penghilang debu; Senyawa pelumas anti-kejang untuk digunakan pada mesin; aditif non-kimia
untuk minyak mesin; aditif non-kimia untuk bahan bakar, pelumas dan gemuk; aditif, non-kimia, untuk bahan bakar motor;
bahan bakar; bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor) dan bahan penerangan; bahan bakar (termasuk minyak sari
untuk motor) untuk digunakan pada semua permukaan dan bahan, baik secara internal maupun eksternal termasuk
penggunaan domestik, rumah tangga dan industri; bahan bakar cair; bahan bakar dan bahan penerangan; bahan bakar gas;
bahan bakar mineral; bahan bakar motor; bahan bakar untuk kendaraan bermotor; batu bara; bensin industri; briket batubara;
cairan pelumas mesin potong; etanol [bahan bakar]; gas untuk penerangan; grafit sebagai pelumas; grease untuk pengawetan
kulit; komposisi menyerap debu berbasis minyak bumi; komposisi pengikat debu; komposisi pengikat debu untuk penyapuan;
lilin *; lilin dan sumbu untuk penerangan; lilin industri; minyak bumi; minyak bumi, mentah atau halus; minyak bunga matahari
untuk keperluan industri; minyak diesel; minyak lobak untuk mesin pelumas; minyak mesin; minyak pelumas [pelumas
industri]; minyak pelumas untuk kendaraan; minyak pelumas untuk keperluan industri; minyak pemotong untuk pengerjaan
logam industri; minyak rantai; minyak tanah; minyak tekstil; minyak untuk cat; minyak untuk pengawetan kulit; oli mesin
otomotif; oli pelumas dan gemuk; oli pelumas untuk mesin kendaraan bermotor; pelumas; pelumas kendaraan bermotor;
pelumas untuk mesin industri; pelumas untuk mesin pesawat terbang; petroleum jelly untuk keperluan industri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032903
: 11/05/2021 10:58:58
:
: NUTAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Metro Sunter Raya Blok J No. 28, RT/RW. 006/004, Papanggo, Tanjung Priok, ,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
: General Paten International Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AL CIHAN + LUKISAN
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, hitam, abu-abu, putih
: 27
: ===Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Permadani; dukungan karpet; dukungan
karpet utama; hiasan dinding bergaya permadani, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu
buatan; karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet untuk kendaraan; karpet untuk
mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset karpet;
lapisan karpet; mosen [permadani oriental non-anyaman]; permadani di lantai dasar; sajadah; ubin karpet; ubin karpet untuk
menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil===

740

Halaman 456 dari 1262

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D102021032904
: 11/05/2021 10:59:13
:
: IONA MARANATHA TJAHJA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PURI WIDYA UTAMA C5 NO. 5 CITRALAND SURABAYA, Kota Surabaya, Jawa
Timur, 60217
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AVIA'S KITCHEN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH, PINK
: 30
: ===Roti kering; adonan roti; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; produk-produk roti untuk makanan; puding roti; roti*;
tepung roti===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Raya Taman Nomor 48 A, Taman, Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
: E. L. Sajogo S.H., MCIArb.
: Sajogo Law Building, Jalan Untung Suropati Nomor 64 Tegal Sari, Surabaya, Jawa
Timur 60264

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LOGO PT BORWITA CITRA PRIMA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Merah; Putih
: 39
: ===Logistik rantai pasokan global dan jasa-jasa logistik balik, yaitu, penyimpanan, transportasi, dan pengiriman barang untuk
orang lain melalui udara, kereta api, kapal atau truk; jasa logistik yang terdiri dari pengangkutan dan pergudangan barang;
jasa logistik yang terdiri dari penyimpanan, pengangkutan dan pengiriman barang; jasa logistik yang terdiri dari transportasi,
pengemasan, dan penyimpanan barang; logistik barang, yaitu, logistik rantai pasokan dan logistik terbalik , yaitu,
penyimpanan, transportasi, dan pengiriman barang untuk orang lain melalui udara, kereta api, kapal, atau truk; logistik rantai
pasokan dan layanan logistik terbalik , yaitu, mengoordinasikan dan melakukan penyimpanan, transportasi dan pengiriman
barang, kargo, dan pengangkutan lainnya untuk orang lain melalui udara, kereta api, kapal, truk, atau sarana serupa; logistik
rantai pasokan dan layanan logistik terbalik yang terdiri dari penyimpanan, transportasi, dan pengiriman barang; logistik
transportasi; penyediaan rantai logistik dan jasa pengembalian bahan logistik yang terdiri dari penyimpanan, pengangkutan
dan pengiriman barang untuk orang lain melalui udara, kereta api, kapal atau truk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021032905
: 11/05/2021 11:03:49
:
: PT BORWITA CITRA PRIMA

: JID2021032906
: 11/05/2021 11:08:21
:
: Dony Setiawan, Edo Alfianto Wibowo

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Gebang Mas IV Blok D 5 No. 4, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung,
Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
: Yodifta Astriningrum S.Farm., Apt.,
: DBS Tower 28 th Floor, Ciputra World One, Jl Prof Satrio Kav 3-5, Setiabudi, Jakarta
Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KOPI NYLO + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan minuman; Kafe kopi; kafe; layanan kafe dan bar makanan
ringan; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah===

Halaman 457 dari 1262

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Raya Taman Nomor 48 A, Taman, Sidoarjo, Jawa Timur
: E. L. Sajogo S.H., MCIArb.
: Sajogo Law Building, Jalan Untung Suropati Nomor 64 Tegal Sari, Surabaya, Jawa
Timur 60264

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LOGO PT BORWITA CITRA PRIMA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah; hitam; putih
: 42
: ===Desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk logistik, pengelolaan rantai pasokan dan portal e-bisnis
berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir untuk produk kemasan dan pengemasan; Jasa-jasa perangkat
lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu, hosting perangkat lunak untuk pengangkutan , logistik, pialang pabean , dan
manajemen kepatuhan untuk digunakan oleh orang lain di bidang transportasi, pengiriman barang , manajemen pengangkutan
, pialang pabean , logistik, rantai pasokan, kepatuhan, dan layanan terkait.; Pengembangan perangkat lunak komputer untuk
logistik, pengelolaan rantai pasokan dan portal e-bisnis berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir untuk
produk kemasan dan pengemasan; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk logistik; desain dan
pengembangan perangkat lunak komputer untuk logistik, manajemen rantai pasokan, dan portal e-bisnis; pengembangan
perangkat lunak komputer untuk logistik, manajemen rantai pasokan, dan portal e-bisnis; perancangan dan pengembangan
perangkat lunak untuk logistik, pengelolaan rantai pasokan dan portal e-business===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021032907
: 11/05/2021 11:09:26
:
: PT BORWITA CITRA PRIMA

: DID2021032908
: 11/05/2021 11:10:08
:
: PT Paragon Technology and Innovation

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Swadarma Raya No.4 , RT/RW 005/02 , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Halal Science and Technology
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan/atau putih
: 5
: ===Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman yang
mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk
kesehatan; Sediaan dari vitamin; Sediaan-sediaan campuran vitamin; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan
antioksidan; Suplemen mineral untuk bahan makanan; Suplemen tambahan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C;
Suplement bernutrisi; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan,
Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon,
minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyokoyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil
makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung
obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk
pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; antioksidan [suplemen makanan]; campuran minuman suplemen
gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; cuci tangan dengan antibiotik; makanan
suplemen vitamin dan mineral; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; sabun
antibakteri; salep antibiotik; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan multivitamin; sediaan vitamin; sediaan vitamin campuran;
semprotan antibakteri; suplemen bubuk nutrisi; suplemen gizi dalam bentuk bubuk; suplemen gizi dalam bentuk kapsul;
suplemen gizi dalam bentuk tablet; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen kalsium; suplemen
karbohidrat; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan dengan efek
kosmetik; suplemen makanan mineral; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan terdiri dari mineral;
suplemen mineral; suplemen nutrisi; suplemen vitamin; suplemen vitamin cair; suplemen vitamin dan mineral; tablet vitamin;
tambalan suplemen vitamin; vitamin dan suplemen vitamin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: JID2021032909
: 11/05/2021 11:10:35
:

540 Etiket

Halaman 458 dari 1262

730

Nama Pemohon

: Lightspeed Management Company, L.L.C

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2200 Sand Hill Road, Menlo Park, California 94025
: Nabila Am Badar S.H., LL.M.,
: Jl. Wahid Hasyim No. 14, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LCP
: LCP merupakan suatu penamaan / constitutes a naming.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih / Black and White.
: 35, 36
: ===Layanan konsultasi bisnis===
===Jasa administrasi keuangan; Jasa investasi modal ventura; Jasa pengelolaan dana investasi dan administrasi; investasi
dana; jasa investasi modal; jasa keuangan, yaitu, saran/nasihat investasi, manajemen investasi, konsultasi investasi dan
investasi dana untuk orang lain, termasuk ekuitas swasta dan publik dan layanan investasi utang; jasa manajemen investasi
sekuritas yang diperdagangkan secara publik/umum; jasa perbankan investasi; layanan ekuitas swasta, yaitu, layanan
pembiayaan, penataan (structuring) dan partisipasi (participating) dalam pembiayaan ekuitas dan utang, sumber investasi,
identifikasi investor, memberi saran/nasihat tentang materi-materi penggalangan/pengumpulan dana, mengidentifikasi potensi
akuisisi dan target akuisisi, memberi saran/nasihat tentang perencanaan dan pelaksanaan (execution) IPO; layanan investasi
ekuitas swasta; layanan modal ventura, yaitu, menyediakan pembiayaan untuk perusahaan-perusahaan rintisan dan baru
berkembang; manajemen keuangan; mengumpulkan dan mengelola dana, yaitu, mengumpulkan dana dari investor institusi
dan individu dan menyediakan jasa manajemen/pengelolaan dana; menyediakan modal ventura, modal pengembangan,
ekuitas swasta dan pendanaan investasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032910
: 11/05/2021 11:11:55
:
: ENGEL ALBERTHINA NIKIJULUW

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Cendrawasih A-2 nomor 16, Rukun Tetangga 004/007, Jaticempaka,
Pondokgede, Kota Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17416
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BINANCINI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH SUSU BIRU HIJAU TOSCA
: 3
: ===Alas bedak; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa,

740

pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang
tidak mengandung obat; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi,
krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangiwangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan
detergent bubuk .; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Eyeliner; Kosmetik untuk bulu
mata; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker
kecantikan untuk tangan; Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [tangan];
Masker untuk kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai
penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah
pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Produk-produk makeup,
seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan
alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku;
Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun untuk muka;
Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk
tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur;
Serum bulu mata; Tambalan pemutih gigi; bedak; bedak dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak dengan warna
yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak wajah; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bilasan
pemutih gigi; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; cuci masker; dasar bedak; dasar bedak
(kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); dasar bedak untuk kulit; ginseng mengklarifikasi masker
wajah pemolesan; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada
wajah; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat
dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara,
pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair,
maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit wajah; losion pemutih kulit wajah; lotion masker tubuh; lotion masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; maskara;
masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker
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kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim
untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi
kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan,
sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan
semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata; masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik;
masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker
pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker
rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh; masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah
bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk
penggunaan kosmetik; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan
kosmetik; pasta pemutih gigi; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pensil eyeliner; perekat untuk
membubuhkan bulu mata palsu; produk sabun; sabun kosmetik; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi
dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun tidak
mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair,
padat dan gel; sabun tubuh; sabun wajah; sediaan pemutih gigi; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak
mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan untuk perawatan bulu mata;
semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; strip pemutih gigi; strip
pemutih, pasta gigi; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021032911
: 11/05/2021 11:13:34
:
: PT. Surya Duta Internasional

540 Etiket

: Jalan KH. Agus Salim No.164, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur,
Kota Bekasi, Jawa Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17112
: Krissantoso Bayu Aji S.H.,M.H
: Kantor Pengacara Rudy Gunawan & Partners Ruko Mega Grosir Cempaka Mas
Blok M1/11 Jalan Letnand Jenderal Suprapto

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HAILEA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 7, 11
: ===Pompa saringan; Pompa submersible, pompa air dan aksesoris untuk pompa benam dan pompa air, yaitu rakitan injektor,
pengisi daya jet, katup dan bagiannya; listrik pompa untuk akuarium; pompa aerasi untuk akuarium; pompa akuarium; pompa
celup listrik; pompa udara akuarium; sistem larutan oksigen, yaitu, pompa akuarium yang menghasilkan air teroksigenasi
dengan densitas tinggi===
===air penyaringan unit untuk akuarium; aparatur filtrasi akuarium; cartridge filter akuarium; filter akuarium; lampu akuarium;
pemanas akuarium===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021032912
: 11/05/2021 11:15:02
:
: Kabushiki Kaisha Miyake Design Jimusho (also trading as Miyake Design Studio)

540 Etiket

: 1-23 Ohyama-cho,
Shibuya-ku, Tokyo,
Japan
: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BAO BAO, ISSEY MIYAKE
: BAO BAO : merupakan suatu penamaan.
ISSEY : merupakan suatu penamaan.
MIYAKE : bagian dari nama pemohon.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 25
: ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Baju Hangat; Ikat pinggang; Jaket-jaket; Pelindung telinga [pakaian];
Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Sarung tangan musim dingin; Selubung kaki; Sepatu bot musim dingin;
Sepatu olahraga atau santai; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala
(pullovers); Syal; Topi sebagai tutup kepala; Tutup kepala; atasan baju tanpa lengan; bandana [syal]; blus; cardigan; celana
panjang; celemek [pakaian]; dasi; gaun; ikat pinggang [pakaian]; jas; kamisol; kaos; kaos polo; kaus kaki dan stoking; kemeja;
kostum topeng; mantel; masker tidur; overall; pakaian; pakaian dalam; pakaian renang; pakaian tidur; pakaian tradisional
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Jepang; pakaian untuk olahraga; pelindung kaki; pengikat kaus kaki; rok; rompi; sandal; sarung tangan [pakaian]; sepatu
Hujan; sepatu bot *; sepatu bot dan sepatu; sepatu dan sepatu bayi; sepatu kulit; sepatu olahraga; sepatu wanita; stoking;
stola bulu; suspender [bretel]; suspender kaus kaki; syal; syal leher [muffler]; syal yang melingkar di leher; tabi [Kaus kaki gaya
Jepang]; topi; topi renang; topi yang dikenakan saat tidur===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032913
: 11/05/2021 11:16:21
:
: PT Niramas Utama

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Bekasi Tambun Km 39,5, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: INACOFrozenMix
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Biru Muda, Putih, Merah, Kuning, HIjau, Oranye, Ungu, Hitam
: 30
: ===Gula-gula berisi krim (permen gula-gula); Kembang gula beku; Kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh
herbal dan / atau buah-buahan; Kembang gula yang dibekukan dengan teh, teh herbal dan/atau perasa buah-buahan; Permen
kenyal; Permen stik; Permen susu; Produk gula-gula dan kembang gula; Produk kue dan kembang gula; gula permen karet;
kembang gula; kembang gula beku berbahan dasar kelapa; kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal
dan/atau buah-buahan; mukhwas [permen untuk menyegarkan nafas]; pasta permen [kembang gula]; permen; permen
batangan; permen bebas gula; permen bergetah; permen buah jelly; permen buah yang lembut; permen gula tanpa obat;
permen karet; permen karet [gula-gula]; permen mint untuk menyegarkan nafas; permen peppermint; permen rasa buahbuahan; permen rasa mint; permen yogurt beku===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021032914
: 11/05/2021 11:18:38
:
: Lightspeed Management Company, L.L.C

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2200 Sand Hill Road, Menlo Park, California 94025
: Nabila Am Badar S.H., LL.M.,
: Jl. Wahid Hasyim No. 14, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LSVP
: LSVP merupakan suatu penamaan / constitutes a naming.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih / Black and White.
: 35, 36
: ===Layanan konsultasi bisnis===
===Jasa administrasi keuangan; Jasa investasi modal ventura; Jasa pengelolaan dana investasi dan administrasi; investasi
dana; jasa investasi modal; jasa keuangan, yaitu, saran/nasihat investasi, manajemen investasi, konsultasi investasi dan
investasi dana untuk orang lain, termasuk ekuitas swasta dan publik dan layanan investasi utang; jasa manajemen investasi
sekuritas yang diperdagangkan secara publik/umum; jasa perbankan investasi; layanan ekuitas swasta, yaitu, layanan
pembiayaan, penataan (structuring) dan partisipasi (participating) dalam pembiayaan ekuitas dan utang, sumber investasi,
identifikasi investor, memberi saran/nasihat tentang materi-materi penggalangan/pengumpulan dana, mengidentifikasi potensi
akuisisi dan target akuisisi, memberi saran/nasihat tentang perencanaan dan pelaksanaan (execution) IPO; layanan investasi
ekuitas swasta; layanan modal ventura, yaitu, menyediakan pembiayaan untuk perusahaan-perusahaan rintisan dan baru
berkembang; manajemen keuangan; mengumpulkan dan mengelola dana, yaitu, mengumpulkan dana dari investor institusi
dan individu dan menyediakan jasa manajemen/pengelolaan dana; menyediakan modal ventura, modal pengembangan,
ekuitas swasta dan pendanaan investasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021032915
: 11/05/2021 11:19:29
:
: MATTIA DI BITONTO

Alamat Pemohon

: Jl. Baik-Baik Gg. Midori No.7 Seminyak, Kuta, Kabupaten Badung, Bali

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ahmad Al Fauzi S.H
: AFS LAW Perumahan Griya Santa Permai No. 23 Jalan Patih Nambi, Ubung Kaja,
Denpasar, Bali 80116

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EARTH FORWARD
: Suatu penamaan merek

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru muda; Biru dongker; Oranye
: 35
: ===Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol
dan tidak beralkohol; riset bisnis dan pemasaran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032916
: 11/05/2021 11:20:05
:
: PT. WIRASWASTA GEMILANG INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: The City Tower, Lantai 5, Jl. M.H. Thamrin No. 81, Jakarta 10310, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
: Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: EVALUBE SCOOTIC RX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Kuning, Hijau, Merah
: 4
: ===Bahan Bakar Bensin; Bahan bakar diesel; Bahan bakar kendaraan, yaitu gasoline dan bahan bakar diesel; Bahan
tambahan bukan kimia untuk bahan bakar motor, bahan bakar dan pelumas, bahan bakar untuk keperluan membalap; Bahan
tambahan, bukan bahan kimia, untuk Bahan Bakar Minyak (Minyak bakar); Gemuk untuk senjata (senjata); Minyak gas;
Minyak pelumas sebagai minyak hidrolik; Minyak solar CN 48; Minyak untuk turbin; Oli mesin untuk sepeda motor; Pelumas
silinder; Pelumas untuk senjata (senjata); Pelumas-pelumas untuk lubang bawah mesin; Pelumas/perekat untuk industri
minyak dan gas; Sediaan penghilang debu; Senyawa pelumas anti-kejang untuk digunakan pada mesin; aditif non-kimia
untuk minyak mesin; aditif non-kimia untuk bahan bakar, pelumas dan gemuk; aditif, non-kimia, untuk bahan bakar motor;
bahan bakar; bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor) dan bahan penerangan; bahan bakar (termasuk minyak sari
untuk motor) untuk digunakan pada semua permukaan dan bahan, baik secara internal maupun eksternal termasuk
penggunaan domestik, rumah tangga dan industri; bahan bakar cair; bahan bakar dan bahan penerangan; bahan bakar gas;
bahan bakar mineral; bahan bakar motor; bahan bakar untuk kendaraan bermotor; batu bara; bensin industri; briket batubara;
cairan pelumas mesin potong; etanol [bahan bakar]; gas untuk penerangan; grafit sebagai pelumas; grease untuk pengawetan
kulit; komposisi menyerap debu berbasis minyak bumi; komposisi pengikat debu; komposisi pengikat debu untuk penyapuan;
lilin *; lilin dan sumbu untuk penerangan; lilin industri; minyak bumi; minyak bumi, mentah atau halus; minyak bunga matahari
untuk keperluan industri; minyak diesel; minyak lobak untuk mesin pelumas; minyak mesin; minyak pelumas [pelumas
industri]; minyak pelumas untuk kendaraan; minyak pelumas untuk keperluan industri; minyak pemotong untuk pengerjaan
logam industri; minyak rantai; minyak tanah; minyak tekstil; minyak untuk cat; minyak untuk pengawetan kulit; oli mesin
otomotif; oli pelumas dan gemuk; oli pelumas untuk mesin kendaraan bermotor; pelumas; pelumas kendaraan bermotor;
pelumas untuk mesin industri; pelumas untuk mesin pesawat terbang; petroleum jelly untuk keperluan industri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032917
: 11/05/2021 11:26:20
:
: FELIX KARTAKUSUMA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pluit Samudra VI/10 RT/RW. 010/005, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan
, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Ryan Hartono S.E., S.H.
: Jalan Utan Kayu Raya No. 65 Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BEBEBIOTIC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUITH
: 5
: ===BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Bahan serat yang berhubungan dengan makanan (dietary fiber) yang larut

740
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dalam air (water-soluble) untuk penggunaan/keperluan industri; Bahan tambahan/aditif makanan hewan untuk digunakan
sebagai suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Bahan-bahan untuk sediaan farmasi, sediaan makanan untuk bayi dan
makanan untuk bayi, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Barang-barang yang diresapi dengan sediaan antibakteri;
Bedak salicyl untuk gatal-gatal; Bubur cair, bubur dan susu dalam bentuk cair atau bubuk untuk bayi; Bubur dari buah untuk
bayi; Bubur gandum untuk bayi; Bubur sayuran untuk bayi; Cairan pembersih tangan untuk menghilangkan bakteri; Campuran
minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein susu, atau
konsentrat protein whey; Diaper/popok bayi sekali pakai; Diaper/popok bayi yang terbuat dari kertas dan/atu selulosa; Ekstrak
herbal Cina untuk keperluan medis; Jamu; Keripik buah untuk bayi; Kertas tisu untuk kesehatan; Kotak P3K terisi, kain,
penyeka, tisu dan spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Kultur probiotik,
preparat dan zat; Kustar untuk bayi; Makanan batangan pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi;
Makanan bayi; Makanan dan Minuman untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut untuk
keperluan medis; Makanan dan makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran, sereal, oatmeal dan kelapa untuk bayi dan
bayi baru lahir; Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi; Makanan porsi kecil yang utamanya terdiri dari daging, ikan,
ham, unggas, sayuran, beras dan/atau pasta untuk bayi dan bayi baru lahir; Makanan ringan untuk bayi; Makanan untuk anakanak; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan diet khusus; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan nutrisi khusus; Makanan
untuk bayi yaitu, mie kering untuk bayi termasuk udon kering untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk
bayi; Makanan untuk bayi, jabang bayi dan orang cacat; Minuman ber-PH tinggi; Minuman bergizi untuk keperluan diet;
Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen dari madu; Minuman suplemen herbal
tradisional tanpa pengawet; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman untuk jabang bayi; Minuman untuk kesehatan; Minumanminuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan; Nutraceuticals untuk
digunakan sebagai suplemen diet; Obat nyamuk bayi; Pasta dan makroni untuk bayi; Pasta sayuran dan makaroni sayuran
untuk bayi; Pencuci tangan mengandung obat; Popok; Produk nutrisi untuk keperluan medis; Produk pengganti makanan
suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Protein suplemen diet berbahan dasar tumbuhan dalam bentuk bubuk; Protein
untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk dikonsumsi manusia yang dapat mengandung mineral, vitamin, dan bahanbahan herbal; Protein untuk suplemen diet; Puree buah untuk bayi; Ramuan obat tradisional Cina; Roti kering untuk bayi;
Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan-sediaan bernutrisi untuk keperluan medis;
Sediaan-sediaan campuran vitamin; Sediaan-sediaan dan bahan-bahan bernutrisi untuk kegunaan medis; Sediaan-sediaan
probiotik untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen kesehatan, makanan tambahan
untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan; Serat makanan yang dapat larut dalam air (watersoluble); Serat yang berhubungan dengan makanan (dietary fiber) sebagai bahan baku untuk penggunaan/keperluan industri;
Serbet bayi; Sereal untuk bayi; Sereal untuk jabang bayi; Suplemen diet dan gizi; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam
bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen diet nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen diet protein dan produk protein untuk
konsumsi manusia; Suplemen diet untuk mempercepat pertumbuhan probiotik; Suplemen diet yang terdiri dari asam amino,
mineral dan unsur mikro; Suplemen diet yang terdiri dari unsur mikro; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan
sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal,
suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan antioksidan;
Suplemen diet, yaitu, bar protein; Suplemen gizi dan makanan, yaitu probiotik untuk digunakan dalam makanan dan suplemen
makanan untuk konsumsi manusia; Suplemen herbal organik dan non-organik; Suplemen kolostrum; Suplemen laktasi
bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture untuk mendukung dan mendorong produksi ASI yang sehat pada wanita
menyusui; Suplemen laktasi bernutrisi untuk konsumsi manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak,
dan tincture; Suplemen makanan (supplement diet); Suplemen makanan tanpa resep untuk manusia; Suplemen makanan
yang terdiri dari asam amino; Suplemen nutrisi dalam sifat berbasis protein, berbentuk snack bar padat nutrisi; Suplemen
nutrisi dari ekstrak tumbuhan; Suplemen nutrisi ekstrak bakteri asam laktat; Suplemen nutrisi enzim; Suplemen nutrisi
makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen nutrisi untuk konsumsi manusia
terbuat dari buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna hijau; Suplemen tambahan nutrisi; Suplemen untuk
ibu hamil; Suplemen untuk sendi dan tulang (untuk keperluan medis); Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang
mengandung vitamin C; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk keperluan medis;
Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement; Suplement bernutrisi; Suplement dan produk nutrisi untuk keperluan dan
penggunaan medis; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan,
Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon,
minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyokoyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil
makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung
obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk
pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; Susu bubuk kambing yang diperkaya dengan tambahan nutrisi,
vitamin, mineral dan/atau bahan-bahan untuk membantu pencernaan, penyerapan vitamin dan mineral untuk anak-anak; Susu
untuk bayi dan jabang bayi; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Tisu yang
mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; Yogurt untuk bayi; Zat pantangan/diet berbahan dasar kedelai
dan/atau berbahan dasar beras, untuk penggunaan medis dan/atau sebagai makanan untuk bayi; acai powder, suplemen diet;
agen pengiriman dalam bentuk film terlarut yang memfasilitasi pengiriman suplemen gizi; agen pengiriman dalam bentuk
pelapis untuk tablet yang memfasilitasi pengiriman suplemen gizi; air mineral untuk keperluan medis; air yang diperkaya nutrisi
untuk keperluan medis; air yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; alas ganti popok, sekali pakai, untuk bayi; antioksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; antibiotik; antibiotik untuk digunakan dalam kedokteran gigi; antibiotik
untuk penggunaan manusia; antioksidan [suplemen makanan]; bahan tambahan/aditif nutrisi untuk keperluan kesehatan;
bahan-bahan diet yang diadaptasi untuk pemakaian medis.; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis;
bakteri probiotik [suplemen makanan]; balsam bayi (lilin lebah) mengandung obat; bar energi suplemen gizi; bedak bayi
mengandung obat; bedak salicyl; bedak talek untuk keperluan medis; bedak tubuh obat; bee pollen untuk digunakan sebagai
suplemen makanan diet; bee pollen yang diolah untuk keperluan pengobatan atau terapi; biji rami untuk keperluan farmasi;
bubuk pengganti makanan bergizi; bubuk pengganti makanan untuk keperluan medis; bubuk protein; bubuk protein sebagai
pengganti makanan untuk digunakan sebagai suplemen diet, protein yang dikocok (protein shakes); busa pembersih tangan
untuk desinfektan; cairan intravena digunakan untuk nutrisi; cairan intravena yang digunakan untuk rehidrasi, nutrisi dan
pengiriman sediaan farmasi; camilan pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran makanan bernutrisi berbentuk
bubuk; campuran minuman diet untuk digunakan sebagai pengganti makan untuk keperluan medis; campuran minuman nutrisi
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untuk digunakan sebagai pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman pengganti makanan untuk
keperluan medis; campuran minuman suplemen diet; campuran minuman suplemen diet bubuk rasa buah; campuran
minuman suplemen diet rasa buah; campuran minuman suplemen gizi bubuk untuk keperluan medis; campuran minuman
suplemen gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen makanan diet; campuran minuman suplemen
makanan diet untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen makanan diet, bukan untuk tujuan medis; campuran
minuman suplemen nutrisi bubuk; celana pelatihan sekali pakai [popok]; celana pelatihan sekali pakai untuk bayi; celana
popok bayi; celana popok bayi dari kertas dan selulosa, sekali pakai; celana popok bayi, celana sekali pakai; desinfektan;
desinfektan cair; desinfektan semprot; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan medis;
desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat
untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; ekstrak ragi untuk
keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk tujuan medis; elektrolit untuk keperluan medis; energy bar digunakan sebagai suplemen
makanan; enzim untuk keperluan medis; enzim untuk suplemen diet; farmasi; fermentasi susu untuk keperluan farmasi;
formulasi bakteri probiotik untuk penggunaan medis; formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; gel pembersih tangan untuk
desinfektan; gula diet untuk keperluan medis; gula susu [suplemen gizi]; imunostimulan; infus herbal obat; kapsul tambahan
herbal pria; kasein untuk suplemen diet; kertas liner untuk popok; konsentrat kalsium susu [suplemen gizi]; krim antibiotik
serba guna; lesitin untuk keperluan medis; lesitin untuk keperluan medis untuk digunakan sebagai aditif makanan; liner sekali
pakai untuk popok; liner sekali pakai untuk popok bayi; liner sekali pakai untuk popok inkontinensia; liner untuk popok; losion
sanitasi tangan untuk desinfektan; makanan bayi; makanan bayi dalam kaleng; makanan bebas gluten diadaptasi untuk
keperluan medis; makanan biji rami untuk keperluan farmasi; makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan
tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa; makanan dan
minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan produk makanan bergizi yang diadaptasi untuk keperluan
medis; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi;
makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan homogen diadaptasi untuk keperluan medis; makanan keringbeku disesuaikan untuk keperluan medis; makanan suplemen vitamin dan mineral; makanan untuk bayi; makanan untuk
jabang bayi; makanan untuk makanan enteral; makanan untuk orang-orang dengan kebutuhan nutrisi khusus untuk keperluan
medis; memerah susu; minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk
keperluan medis; minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; minuman disesuaikan untuk keperluan medis;
minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman energi tidak beralkohol dengan protein dan/atau karbohidrat untuk tujuan
medis dan kesehatan; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman medis dalam bentuk suplemen
diet untuk detoksifikasi hati; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi usus besar; minuman obat;
minuman obat dalam sifat minuman keras tonik; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik rasa; minuman pengganti
elektrolit untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan yang
diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein sebagai zat tambahan untuk kesehatan dan kesejahteraan secara umum;
minuman suplemen diet; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi,
bukan untuk keperluan medis; minuman susu malt untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan diet; minuman
tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan diet, bukan untuk tujuan medis; minuman
tambahan untuk keperluan diet; minuman untuk bayi; minuman yang diperkaya dengan nutrisi untuk penggunaan medis;
minuman yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; minyak bayi
mengandung obat; minyak hati ikan yang dapat dimakan untuk keperluan medis; minyak ikan yang dapat dimakan untuk
tujuan medis; minyak laut yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak pijat obat; minyak terpentin untuk keperluan
farmasi; minyak untuk keperluan farmasi; obat herbal; obat jerawat; obat-obatan; obat-obatan farmasi; obat-obatan herbal;
obat-obatan tanpa resep; obat-obatan tradisional Cina; obat-obatan untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk keperluan
medis; pati untuk keperluan diet; pati untuk keperluan diet atau farmasi; pengganti gula diet yang diadaptasi untuk keperluan
medis; pengganti makanan dan campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis; pengganti makanan disesuaikan
untuk keperluan medis; pengganti makanan gizi; penutup popok; penutup popok dari tekstil; penyeka yang diresapi dengan
desinfektan; pil herbal untuk pengobatan diabetes; pil pelangsing; popok bayi; popok bayi dari kertas; popok bayi dari kertas
dan selulosa, sekali pakai; popok bayi dari tekstil; popok bayi sekali pakai; popok berenang bayi; popok berenang sekali pakai
untuk anak-anak dan bayi; popok berenang sekali pakai untuk bayi; popok berenang yang dapat digunakan kembali untuk
bayi; popok celana bayi; popok dewasa; popok dewasa sekali pakai; popok kertas sekali pakai untuk bayi; popok kertas sekali
pakai untuk inkontinensia; popok sekali pakai selulosa untuk bayi; popok sekali pakai selulosa untuk inkontinensia; popok
sekali pakai untuk inkontinensia; popok tekstil; popok untuk bayi dan inkontinensia; popok untuk inkontinensia; preparat dan
zat mineral untuk keperluan medis; probiotik digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk digunakan sebagai suplemen
diet; probiotik untuk ikan; produk nutrisi untuk penggunaan medis untuk infus intravena; produk pati dan pati untuk keperluan
diet dan farmasi; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet; produk sampingan dari pengolahan sereal
untuk keperluan diet atau medis; produk susu probiotik; propolis untuk keperluan farmasi; protein batangan; protein untuk
suplemen diet; racun antiserum; ragi bir untuk digunakan sebagai suplemen makanan; ragi bir untuk keperluan medis; ragi
untuk keperluan farmasi; ragi untuk keperluan medis; ramuan jamu; royal jelly [suplemen gizi]; royal jelly untuk keperluan
farmasi; royal jelly untuk keperluan medis; sabun desinfektan; sabun obat untuk bayi; sediaan antibiotik; sediaan antibiotik
campuran; sediaan antiseptik dan antibakteri untuk perawatan luka; sediaan dan bahan farmasi; sediaan diet berdasarkan
ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan diet disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan enzim untuk keperluan medis;
sediaan farmasi; sediaan farmasi antibakteri; sediaan farmasi antiepilepsi; sediaan farmasi untuk luka; sediaan farmasi untuk
menghidrasi kulit selama kehamilan; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan kulit; sediaan farmasi untuk penggunaan
manusia; sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan; sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan herbal untuk keperluan
medis; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan mandi uap mentol untuk bayi; sediaan mineral untuk
keperluan medis; sediaan multivitamin; sediaan niacinamide untuk pengobatan jerawat; sediaan nutraceutical untuk digunakan
sebagai suplemen diet; sediaan nutraceutical untuk tujuan terapeutik atau medis; sediaan nutrisi untuk penggunaan medis;
sediaan obat untuk perawatan kulit; sediaan pengobatan jerawat; sediaan perawatan kulit obat; sediaan probiotik untuk tujuan
medis untuk membantu menjaga keseimbangan alami flora dalam sistem pencernaan; sediaan untuk membuat minuman diet
yang diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan untuk membuat minuman obat; sediaan vaksin; sediaan vitamin; sediaan
vitamin A; sediaan vitamin B; sediaan vitamin C; sediaan vitamin D; sediaan vitamin campuran; sediaan vitamin dan mineral;
sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan sebagai suplemen pada susu formula bayi; sediaan vitamin dan mineral untuk
keperluan medis; sediaan zat vitamin; semprotan anti-cetakan untuk desinfektan; semprotan herbal obat dan krim herbal untuk
penggunaan tubuh eksternal; semprotan herbal untuk keperluan medis; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; serat
biji rami untuk digunakan sebagai suplemen makanan; serat makanan;
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serat makanan untuk digunakan sebagai bahan dalam pembuatan suplemen makanan; serat makanan untuk membantu
pencernaan; serat makanan untuk mengobati sembelit; serbuk kalsium (suplemen); sereal beras bayi; sereal disesuaikan
untuk cacat untuk keperluan diet atau medis; sereal gandum bayi; serum; serum antitoksik; sisipan terbuat dari bambu yang
diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari kain yang diadaptasi khusus untuk
popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari microfiber yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang
dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari rami yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali;
solusi nutrisi untuk penggunaan medis untuk pemberian intravena; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari mineral; stimulan
[sediaan farmasi] terbuat dari vitamin; suplemen bernutrisi; suplemen bernutrisi bayi; suplemen bernutrisi dengan probiotik;
suplemen bernutrisi keperluan medis; suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen diet; suplemen diet
albumin; suplemen diet alginat; suplemen diet biji rami; suplemen diet bubuk anggur merah; suplemen diet dari serbuk sari;
suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet normal atau memiliki manfaat kesehatan; suplemen diet gandum;
suplemen diet glukosa; suplemen diet herbal; suplemen diet kolostrum; suplemen diet lesitin; suplemen diet probiotik;
suplemen diet propolis; suplemen diet protein kedelai; suplemen diet ragi; suplemen diet royal jelly; suplemen diet seng;
suplemen diet spirulina; suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet untuk mengendalikan berat badan; suplemen
diet untuk mengendalikan kolesterol; suplemen diet wheatgrass; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan;
suplemen gizi bubuk; suplemen gizi dalam bentuk bubuk; suplemen gizi dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis;
suplemen gizi dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk butiran; suplemen gizi dalam
bentuk butiran untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi
dalam bentuk gummies; suplemen gizi dalam bentuk kaplet; suplemen gizi dalam bentuk kapsul; suplemen gizi dalam bentuk
kapsul untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk
kunyah; suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen gizi dalam bentuk tablet; suplemen gizi dalam bentuk tablet untuk
keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran
minuman bubuk; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat
campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen gizi
dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen gizi mineral; suplemen gizi terutama terdiri dari
kalsium; suplemen gizi terutama terdiri dari magnesium; suplemen gizi terutama terdiri dari seng; suplemen gizi terutama
terdiri dari zat besi; suplemen gizi untuk manusia; suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen gizi yang
terbuat dari pati diadaptasi untuk keperluan medis; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen
homeopati; suplemen kalsium; suplemen karbohidrat; suplemen kehamilan; suplemen makanan alami untuk mengobati
claustrophobia; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen makanan berbasis kiwicha; suplemen makanan berbasis
maca; suplemen makanan berbasis protein; suplemen makanan berbasis quinoa; suplemen makanan bubuk; suplemen
makanan bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dalam
bentuk bubuk; suplemen makanan dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk,
bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk butiran; suplemen makanan dalam bentuk granular untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk
kapsul; suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul, bukan
untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet; suplemen makanan dalam bentuk tablet untuk keperluan
medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal
campuran; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dan
nutrisi/gizi untuk penurunan berat badan; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan di alam infus herbal
campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet; suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan diet bubuk
untuk keperluan medis; suplemen makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk
bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk,
bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam bentuk granular
untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan
diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet; suplemen makanan diet
dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan
diet dalam sifat campuran herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran
minuman bubuk; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan
diet dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal
campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri
dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan kesehatan untuk orang
dengan kebutuhan diet khusus; suplemen makanan mineral; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan
obat untuk konsumsi manusia; suplemen makanan terutama terdiri dari kalsium; suplemen makanan terutama terdiri dari
magnesium; suplemen makanan terutama terdiri dari zat besi; suplemen makanan untuk bayi; suplemen makanan untuk
manusia; suplemen makanan untuk manusia dan hewan; suplemen makanan yang terdiri dari mineral; suplemen makanan
yang terdiri dari vitamin; suplemen mineral; suplemen minyak biji rami; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi atau makanan
dalam bentuk daya atau sachet; suplemen nutrisi bubuk untuk keperluan medis; suplemen nutrisi bubuk, bukan untuk
keperluan medis; suplemen nutrisi cair; suplemen nutrisi dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis;
suplemen nutrisi untuk manusia dan hewan; suplemen nutrisi yang digunakan untuk diet sebagai makanan fungsionalitas;
suplemen nutrisi yang terdiri dari ekstrak jamur; suplemen probiotik; suplemen protein diet; suplemen protein untuk manusia;
suplemen tambahan dan vitamin; suplemen tambahan nutrisi dan diet; suplemen vitamin; suplemen vitamin cair; suplemen
vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; suplemen vitamin dan mineral;
susu almond untuk keperluan farmasi; susu bubuk beras untuk bayi; susu bubuk dan produk susu bubuk untuk bayi, anakanak dan orang tua; susu bubuk gandum untuk bayi; susu bubuk kambing untuk bayi; susu bubuk lactobacillus instan untuk
suplemen; susu bubuk untuk bayi; susu bubuk untuk keperluan nutrisi bagi bayi; susu formula bayi; susu formula bayi dan
makanan untuk bayi; susu formula bebas laktosa; susu formula untuk digunakan dalam makanan bayi dalam paket yang
sudah ditentukan sebelumnya; susu formula yang disimulasikan dalam bentuk cair dan bubuk untuk bayi; susu non-dairi dan
susu berbahan dasar tanaman, sayuran, sereal, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan
untuk bayi dan anak baru lahir; tablet antibiotik; tablet hisap pelega tenggorokan madu herbal; tablet hisap suplemen seng;
tablet vitamin; tablet vitamin efervesen; tambalan suplemen vitamin; teh herbal untuk tujuan pengobatan; tepung ikan untuk
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keperluan farmasi; tepung lakteal untuk bayi; tepung untuk keperluan farmasi; tetes vitamin; tisu antiseptik sekali pakai; tisu
basah antibakteri; tisu dan tisu diresapi dengan lotion dan krim farmasi; tisu pelindung kulit pelindung untuk penggunaan
medis; tisu pembersih; tisu sanitasi sekali pakai; tisu sekali pakai diresapi dengan lotion penolak serangga untuk digunakan
manusia; tisu yang diresapi dengan desinfektan; tisu yang diresapi dengan sediaan medis; tisu yang mengandung obat yang
telah dilembabkan sebelumnya; tonik [obat-obatan]; troches; vaksin; vaksin untuk penggunaan manusia; vitamin; vitamin
bergetah; vitamin dan mineral batangan untuk keperluan medis; vitamin dan suplemen vitamin; vitamin prenatal; vitamin untuk
anak-anak; vitamin untuk bayi; vitamin untuk orang dewasa; zat diet untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi; zat diet
yang disesuaikan untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi; zat diet yang terdiri dari vitamin, mineral, asam amino dan
unsur mikro; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021032918
: 11/05/2021 11:27:20
:
: Septia Anggraeni

540 Etiket

: Gg. Sadewa No. 42, RT. 003 RW. 006,
Kel. Kalitirto, Kec. Berbah, Kab. Sleman, Yogyakarta, DI Yogyakarta
: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Revha + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, coklat
: 3
: ===Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan rambut; kosmetik; kosmetik dan make-up; produk perawatan
tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan wajah [kosmetik]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. CENDANA 4 No. 08 JAKASAMPURNA, BEKASI, Kota Bekasi, Jawa Barat
: Fariz Syah Alam S.H
: AFFA Intelectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. MT. Haryono
Kav. 15, Tebet, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 12810

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AP
: -

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, biru
: 19
: ===nat epoksi; semen penutup nat; semen*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021032919
: 11/05/2021 11:28:26
:
: NIO FERNANDO SISWANTO

: DID2021032920
: 11/05/2021 11:29:05
:
: TANTO TRANGGONO

540 Etiket

540 Etiket

: KOMP DUTA HARAPAN INDAH BLOK UU/51, RT.008/RW.002, KEL. KAPUK
MUARA, KEC. PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Kelvin Wibawa S.H.,
: Pondok Hijau Golf, Cluster Emerald, Jalan Emerald Selatan 2 No. 26, Gading
Serpong, Tangerang 15810

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TRIMUJI + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 25
: ===Baju Hangat; Busana Muslim; Kebaya; Mantel; alas kaki; atasan [pakaian]; celana formal; celana kargo; celana panjang;
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ikat pinggang [pakaian]; jaket menjadi pakaian; jilbab; kaus kaki; kemeja; pakaian; pakaian kulit imitasi; piyama; rok; rompi;
sandal selop; sarung; sarung tangan [pakaian]; sepatu; sepatu bot; sepatu hak tinggi; sepatu olahraga; sol untuk alas kaki;
syal; topi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032921
: 11/05/2021 11:29:10
:
: PT MATRIKS MITRA MANDIRI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung EduCenter Lt. 2A Unit 22727 Jl. Sekolah Foresta No. 8, Kabupaten
Tangerang, Banten, 15331
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Redmatrix
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Abu-abu
: 9
: ===Alat pengisi daya untuk smartphone; Headsets untuk telepon genggam; Kabel USB untuk ponsel; Kabel USB untuk ponsel
selular; Kasing ponsel; Pengeras suara; Pengisi daya baterai ponsel untuk digunakan di kendaraan; Pengisi daya usb untuk
ponsel; Peralatan pengisi daya baterai; Sandaran penyangga yang diadaptasikan untuk komputer laptop, komputer tablet,
telepon mobile; adapter jaringan komputer; aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone (earphone cushions), bantalan
earphone (earphone pads), dan kabel ekstensi earphone (earphone cases); aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone
(earphone cushions), bantalan earphone (earphone pads), dan sarung earphone (earphone cases); aksesoris headphone,
yaitu, bantal headphone (headphone cushions), bantalan headphone (headphone pads), dan kabel ekstensi headphone;
aksesoris komputer, yaitu, tutup pelindung dan tempat untuk telepon genggam, mouse komputer (tetikus komputer),
headphone, komputer tablet, USB drive; aksesoris untuk perangkat seluler, portabel dan genggam, yaitu, earbud (perangkat
pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga), earphone dan headphone; alas mouse; baterai telepon genggam;
baterai untuk telepon genggam; dudukan mikrofon; dudukan untuk telepon seluler; frame monitor komputer; hard drive untuk
komputer; headphone; headphone stereo; headset; headset nirkabel untuk digunakan dengan telepon seluler; hub jaringan
komputer; hub, sakelar, dan router jaringan komputer; kabel mikrofon; kaset game komputer; keyboard komputer; komponen
dan aksesori untuk komputer, yaitu: periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik
yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan video,
televisi, dan set top box; mikrofon tanpa kabel; mikrofon untuk peralatan telekomunikasi; mikrofon untuk perangkat
komunikasi; monitor komputer; motherboard komputer; motherboard komputer dan motherboard; mouse [periferal komputer];
mouse komputer nirkabel; mouse komputer tanpa kabel; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi
khusus untuk ponsel; pengeras suara; pengisi daya tanpa kabel; peralatan yang dapat dikenakan untuk mengontrol komputer,
telepon seluler, perangkat elektronik mobile, perangkat elektronik yang dapat dikenakan, jam tangan pintar, kacamata pintar,
alat pemutar dan alat perekam audio dan video, televisi, alat pengeras suara, amplifier, sistem home theater, dan sistem
hiburan; perangkat keras dan perangkat lunak komputer; perangkat keras komputer; perangkat keras penyimpanan komputer
[NAS] yang terhubung dengan jaringan; perangkat lunak permainan komputer, direkam; perangkat memori komputer;
perangkat pengisian baterai elektronik dalam bentuk bantalan pengisian nirkabel untuk digunakan dengan ponsel, tablet, dan
perangkat seluler; periferal dan aksesori komputer; router internet; router jaringan komputer; sakelar jaringan komputer; server
jaringan komputer; speaker untuk komputer; tas dan ransel komputer; tongkat selfie disesuaikan untuk ponsel; tongkat selfie
untuk ponsel; tutup pelindung untuk telepon genggam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021032922
: 11/05/2021 11:29:18
:
: PT. Surya Duta Internasional

540 Etiket

: Jalan KH. Agus Salim No.164, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur,
Kota Bekasi, Jawa Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17112
: Krissantoso Bayu Aji S.H.,M.H
: Kantor Pengacara Rudy Gunawan & Partners Ruko Mega Grosir Cempaka Mas
Blok M1/11 Jalan Letnand Jenderal Suprapto

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SOBO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Putih
: 21, 7, 11
: ===akuarium dalam ruangan; kerudung akuarium; ornamen akuarium dari porselen; tangki akuarium dalam ruangan===
===Pompa saringan; Pompa submersible, pompa air dan aksesoris untuk pompa benam dan pompa air, yaitu rakitan injektor,
pengisi daya jet, katup dan bagiannya; listrik pompa untuk akuarium; pompa aerasi untuk akuarium; pompa akuarium; pompa
celup listrik; pompa udara akuarium; sistem larutan oksigen, yaitu, pompa akuarium yang menghasilkan air teroksigenasi
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dengan densitas tinggi===
===air penyaringan unit untuk akuarium; aparatur filtrasi akuarium; cartridge filter akuarium; filter akuarium; lampu akuarium;
pemanas akuarium===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032923
: 11/05/2021 11:30:10
:
: FELIX KARTAKUSUMA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pluit Samudra VI/10 RT/RW. 010/005, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Ryan Hartono S.E., S.H.
: Jalan Utan Kayu Raya No. 65 Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: YB
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 29
:
===Abon Ayam; Abon Sapi; Abon daging; Acar Telur; Akar olahan untuk makanan manusia; Ayam Goreng disiram saos petis;
Bahan dasar untuk membuat susu kocok; Bahan pengganti daging; Bakso daging sapi; Buah beku-kering dan makanan ringan
yoghurt; Buah bersalut gula; Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Buah kurma; Buah potongan; Bubuk kacang
kedelai; Bubur buah [purees]; Bubur terong; Campuran kacang panggang; Cangkang telur (dipisah dari putih dan kuning
telurnya); Cumi beku; Daging kaleng; Ekstrak susu kedelai; Gurita Beku; Hasil-hasil produksi susu; Ikan Asap Selais; Ikan
crispy; Ikan kaleng; Irisan-irisan susu (Keju); Jeli; Jeli sayuran; Kacang Goyang; Kacang brazil, diolah; Kacang ditaburi gula;
Kacang hijau yang dikeringkan; Kacang mete panggang; Kacang panggang; Kaldu pati sapi yang dapat diminum; Kefir
[minuman susu]; Keju kocok; Keju krim untuk makanan pencuci mulut; Kelapa kering yang sudah diolah; Kenari (kacang),
diolah; Kepingan hazelnut (kacang); Kepingan kacang almond; Konsentrat kaldu; Krim asam (pengganti); Krim kelapa; Krim
kocok; Krim segar; Krim untuk minuman [produk susu]; Krimmer kopi (berbahan dasar susu); Kroket; Kurma; Kurma yang
diolah; Lemak kelapa; Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan (hasil) laut, tidak hidup; Makanan genggam yang dibekukan,
disiapkan atau dikemas dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; Makanan penutup terbuat dari produk susu
(kecuali es krim); Makanan ringan berbahan dasar buah kering; Makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran dan susu
kelapa untuk bayi dan anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan ringan berbahan dasar
yoghurt; Makanan ringan kombinasi buah dan selai kacang; Makanan ringan organik berbahan dasar buah; Makanan ringan
organik berbahan dasar sayuran; Makanan ringan organik berbahan dasar yogurt; Makanan ringan, berbahan dasar dari buahbuahan atau sayuran; Makanan yang dibekukan, siap saji atau dalam kemasan yaitu sup, sup dalam bentuk kering, saus
buah, bubur buah dan sayuran, bubur buah dan sayuran dalam bentuk kering, jus buah dan sayuran; Mentega almond;
Mentega dari bawang putih; Mentega dari tanaman; Minuman bakteri asam laktat; Minuman berbahan dasar kedelai
digunakan sebagai pengganti susu; Minuman berbahan dasar susu; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila;
Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau tidak; Minuman susu cair;
Minuman yogurt; Minyak argan; Minyak canola; Minyak jagung; Minyak kacang brazil; Minyak kemiri; Minyak kenari (kacang);
Minyak salad; Minyak-minyak yang dapat dimakan dan diminum; Olesan berbahan dasar bawang putih; Olesan berbahan
dasar kacang; Olesan berbahan dasar susu; Olesan berbahan dasar telur; Olesan hazelnut (kacang); Olesan kacang almond;
Olesan krim keju; Pasta kacang; Pasta makanan yang terbuat dari ikan; Pasta sayur; Pasta tomat; Pempek; Produk Susu
Asam; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Kental; Produk Susu Rendah Lemak; Produk daging vegetarian dan vegan; Produk
tahu (kacang dadih); Protein untuk konsumsi manusia; Ratatouille (makanan vegetarian); Salad, disiapkan; Salami (saus
daging); Salmon (ikan) asap; Sambal Tuktuk; Sarden dan makarel; Sate Makanan Laut (Seafood); Sate Telur Ayam; Sate
Telur Burung; Saus apel; Saus berbahan dasar susu; Sawo Mentega; Sayuran potong; Sea bream (ikan), tidak hidup; Sediaan
(kacang) almond; Sediaan bawang; Sediaan bawang merah; Sediaan biji wijen; Sediaan buah-buahan; Sediaan daging;
Sediaan daun bawang; Sediaan kacang; Sediaan kacang brazil; Sediaan kacang kedelai; Sediaan kacang mede; Sediaan
kacang polong; Sediaan kacang torreya; Sediaan kacang untuk makanan manusia; Sediaan kelapa; Sediaan telur ikan;
Sediaan telur salmon (ikan) laut; Sediaan zaitun; Selai Plum; Selai jahe; Selubung makanan (berupa) selulosa berkertas;
Sosis; Suet (lemak pada pada sapi) untuk makanan; Sup yang sudah dimasak sebelumnya; Susu Kedelai Kental; Susu UHT;
Susu cair dalam kemasan; Susu dan produk susu, termasuk yang dicampur dengan produk lain (memiliki produk susu dan
susu sebagai kandungan utama) dan pengganti yang sama dan produk yang dibuat darinya (tidak termasuk dalam kelas lain)
khususnya minuman susu dan susu bubuk, baik dengan perasa maupun tidak; Susu evaporasi (susu kental) dengan dan
tanpa pemanis; Susu full cream; Susu jahe; Susu kacang kedelai; Susu kambing bubuk; Susu kental manis; Susu kocok; Susu
protein; Susu yang mengandung rasa; Suyuran (dalam) botol; Terrines (hidangan) makanan (hasil) laut; Water chesbuts,
disiapkan; Yoghurt; Yogurts dengan rasa; acar; acar bawang; acar mentimun; acar pedas; acar sayuran; agar-agar siap saji;
agar-agar*; air dadih; air kaldu; akar sayuran olahan; albumen untuk keperluan kuliner; alginat untuk keperluan kuliner; almond
(kacang) berbumbu; almond (kacang) panggang; almond (kacang), diolah; almond ditaburi gula; almond panggang; alpukat,
diolah; bahan makanan berbahan dasar ikan; bahan makanan vegetarian terbuat dari minyak nabati dan lemak yang bisa
dimakan; bahan pengganti margarin; bahan pengganti mentega; bahan pengganti produk susu berbahan dasar larva
serangga; bahan pengganti produk susu berbahan dasar serangga; bahan pengganti susu; bahan pengganti susu fermentasi;
bakso ikan; batagor; bawang merah olahan digunakan sebagai sayuran; bawang merah, diawetkan; bawang merah, diolah;
bawang putih beku; bawang putih cincang, diawetkan; bawang putih olahan; bawang putih olahan digunakan sebagai sayuran;
bawang putih yang diawetkan; bawang, diawetkan; bawang, diolah; benih disiapkan untuk makanan manusia; biji rami olahan;
biji rami untuk makanan manusia; bratwurst (saus); buah beku; buah cepat beku; buah dan sayuran beku; buah dan sayuran
kaleng; buah dan sayuran olahan; buah dan sayuran yang diawetkan; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan,
dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; buah diawetkan; buah irisan botolan;
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buah mentah, diiris; buah mentah, kupas; buah tidak dimasak, disiapkan; buah yang diawetkan dalam alkohol; buah,
diawetkan; buah, direbus; buah-buahan, dikeringkan; buah-buahan, dimasak; buah-buahan, diolah; buah-buahan, kaleng;
bubuk keju; bubuk susu; bubur apel; bubur buah; bubur buah acai; bubur kepiting; bubur zaitun; bulgogi [Hidangan Daging
Sapi Korea]; bulgogi [daging sapi panggang yang diiris dan dibumbui]; buncis kacang mede; buncis, diawetkan; buncis,
disiapkan; camilan berbahan dasar buah kering; campuran buah kering; campuran daging yang diawetkan, dikeringkan atau
dimasak; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah kering dan kacang olahan; campuran makanan ringan yang terdiri
dari buah-buahan olahan, kacang olahan atau kismis; campuran makanan ringan yang terdiri dari kacang wasabi, kacang
olahan, buah atau kismis kering; campuran untuk membuat kaldu; campuran yang mengandung lemak untuk irisan roti; chia
milk [bahan pengganti susu]; cocoa butter untuk makanan; corn dogs (saus); cumi kering; daging; daging asap; daging atau
ikan kalengan; daging babi asap; daging babi dan kacang kalengan; daging beku-kering; daging burger; daging cincang
terbuat dari buah-buahan; daging giling; daging goreng; daging ham yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); daging
irisan; daging kaleng, ikan, sayuran dan buah-buahan; daging kering; daging kering instan; daging olahan asap; daging
panggang; daging panggang direndam dalam saus kedelai; daging sapi; daging sapi kering; daging sapi rebus; daging segar;
daging unggas segar; daging vegetarian terbuat dari minyak kedelai; daging yang diawetkan atau diolah; daging, beku;
daging, diawetkan; daging, diolah; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; daging, kaleng; daging, unggas dan binatang
buruan; daun bawang, diolah; dendeng; dendeng ikan; dicampur minyak sayur untuk keperluan kuliner; dicampur minyak
sayur untuk makanan; dimsum; ekstrak daging sapi panggang; ekstrak jamur untuk keperluan kuliner; ekstrak rumput laut
untuk makanan; ekstrak sayuran untuk makanan; fermentasi susu untuk keperluan kuliner; fondue (keju melted) berbahan
dasar minyak; frankfurters [sosis]; ganggang olahan untuk makanan manusia; ginjal hewan [jeroan]; gnocchi berbahan dasar
kentang; guacamole [alpukat dihaluskan]; half and half (minuman) [campuran susu dan krim]; hasil olahan ikan untuk makanan
manusia; hati; hazelnut (kacang) panggang; hazelnut (kacang), diolah; hazelnut diawetkan; hidangan daging siap; hidangan
kari yang sudah dimasak sebelumnya; hidangan pembuka siap saji yang terutama terdiri dari daging lobster yang dicelupkan
ke dalam adonan dan digoreng; hidangan pembuka yang terdiri terutama dari makanan laut; hummus [pasta buncis]; ikan
yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); ikan beku; ikan dan kentang goreng; ikan kering; ikan teri asin; ikan,
diawetkan; ikan, diolah; ikan, kaleng; irisan buah; irisan buah, kalengan; irisan daging sapi; irisan sayuran; irisan sayuran,
kaleng; isi daging pie; isinglass (gelatine) untuk makanan; jamur hitam yang bisa dimakan kering; jamur kering yang bisa
dimakan; jamur murni; jamur shiitake, diawetkan; jamur shiitake, dikeringkan; jamur shiitake, diolah; jamur yang dapat
dimakan, diolah; jeli buah; jeli daging; jeli ikan; jeli siap saji; jeli untuk makanan; jeli, selai, saus buah-buahan; jus buah untuk
memasak; jus daging; kacang adzuki, diawetkan; kacang almond, ditumbuk; kacang asin; kacang atom; kacang campuran
berbumbu; kacang dadih (dalam) batangan; kacang dadih [sayuran olahan]; kacang dan makanan ringan berbahan dasar
buah kering; kacang dengan rasa; kacang diberi bumbu; kacang digoreng ulang; kacang dikupas; kacang dilapisi madu;
kacang diolah; kacang garing; kacang kacang; kacang kaleng; kacang kedelai kering; kacang kedelai, diawetkan, untuk
dimakan; kacang kedelai, diolah; kacang lebar, diawetkan; kacang manisan; kacang mede asin; kacang mede, diolah; kacang
merah, diawetkan; kacang merah, kaleng; kacang mete yang dilumuri bubuk coklat; kacang olahan, biji dan daun sirih
digunakan sebagai bahan pan masala; kacang organik dan snack bar berbasis biji; kacang oven; kacang panggang; kacang
panggang dalam saus tomat; kacang pedas; kacang pilus; kacang pinus, diolah; kacang polong kalengan; kacang polong,
diawetkan; kacang polong, diolah; kacang polong, kaleng; kacang pucat; kacang tanah, diawetkan; kacang tanah, diolah;
kacang yang dilapisi dengan wasabi; kacang, diawetkan; kacang, dikeringkan; kacang, diolah; kacang, kalengan; kacangkacang yang sudah dimasak; kaktus olahan untuk makanan; kaldu; kaldu ayam; kaldu beku; kaldu sup terbuat dari rumput
laut; kanten [potongan agar-agar kering]; keju; keju Fondue; keju asap; keju buatan (atau keju tiruan); keju cetakan-matang;
keju cheddar; keju dalam bentuk dips; keju dari susu domba; keju dicampur; keju feta; keju keras; keju lembut; keju lunak (softripened); keju padat; keju peram; keju putih; keju putih lembut; keju putih lembut yang padat; keju segar; keju segar yang tidak
diperam; keju susu kambing; keju yang diawetkan; keju yang mengandung herbal; keju yang mengandung rempah-rempah;
kelapa sawit untuk keperluan kuliner; kelapa, diolah; kelapa, kering; kentang beku olahan; kentang goreng; kentang olahan;
kentang panggang; kentang, diawetkan; kentang, diolah; kephir [minuman susu]; kepingan kentang; kepiting saus padang;
kerang kering; keripik buah; keripik kentang rendah lemak; keripik nangka; keripik pare; keripik pepaya; keripik pisang; keripik
talas; keripik tempe; keripik ubi; kernel (inti) kacang kenari; kimchi [hidangan sayur fermentasi]; kismis; kismis merah, beku;
kismis merah, diolah; knockwurst (sosis); koktail zaitun; kolak buah; konsentrat kaldu; konsentrat kaldu daging; krim; krim
[produk susu]; krim [susu sebagai unsur utama]; krim buatan [bahan pengganti produk susu]; krim bubuk; krim bubuk [produk
susu]; krim keju; krim menjadi produk susu; krim mentega; krim non-susu (krim yang terbuat dari minyak dan/atau lemak yang
dapat dimakan); krim segar; krim senyawa (compound cream) (krim yang terbuat dari krim susu dan minyak dan/atau lemak
yang dapat dimakan); krim untuk minuman; kroket ikan; kroket kentang; kroket salmon; kulit buah; kulit sosis dan tiruannya;
kulit sosis terbuat dari bahan sintetis; kulit sosis terbuat dari usus alami; kumys [minuman susu]; kuning telur; kurma,
dikeringkan; laktoferin yang mengandung zat besi (iron lactoferrin) (produk susu); lemak daging sapi; lemak hewani untuk
makanan; lemak nabati untuk makanan; lemak paus untuk makanan; lemak sapi untuk makanan; lemak untuk makanan;
lemak yang bisa dimakan; lengkeng kering; lobster berduri, tidak hidup; makan malam pra-paket yang terdiri terutama dari
makanan laut; makanan (hasil) laut, kalengan; makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran;
makanan berbahan dasar daging; makanan berbahan dasar buah; makanan berbahan dasar sayuran; makanan dingin
terutama terdiri dari daging; makanan dingin terutama terdiri dari ikan; makanan dingin terutama terdiri dari unggas; makanan
dingin yang sebagian besar terdiri dari daging; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari ikan; makanan dingin yang
sebagian besar terdiri dari unggas; makanan disiapkan terutama terdiri dari pengganti daging; makanan kemasan dengan
bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan utama daging, ikan,
unggas atau sayuran; makanan kemasan yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan laut beku;
makanan laut tempura; makanan minuman berbahan dasar susu, tidak termasuk susu kocok; makanan olahan yang dicincang
seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; makanan olahan yang
dicincang seperti daging atau sejenisnya dibentuk bulat pipih; makanan pembuka beku terutama terdiri dari ayam; makanan
pembuka beku terutama terdiri dari makanan laut; makanan pembuka beku yang sebagian besar terdiri dari makanan laut;
makanan pembuka yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan pengganti berbahan dasar buah
dalam bentuk batangan (non-medis); makanan pengganti berbahan dasar kacang dalam bentuk batangan (non-medis);
makanan penutup berbahan dasar buah; makanan penutup dibuat terutama dari pengganti susu; makanan penutup dibuat
terutama dari produk susu; makanan penutup susu dingin; makanan penutup terbuat dari pengganti susu; makanan penutup
terbuat dari produk susu; makanan penutup terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan penutup yang terbuat dari
yoghurt; makanan ringan berbahan dasar benih probiotik; makanan ringan berbahan dasar biji; makanan ringan berbahan
dasar buah; makanan ringan berbahan dasar buah probiotik kering; makanan ringan berbahan dasar daging; makanan ringan
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berbahan dasar kacang; makanan ringan berbahan dasar kacang probiotik; makanan ringan berbahan dasar kedelai;
makanan ringan berbahan dasar kedelai probiotik; makanan ringan berbahan dasar kentang; makanan ringan berbahan dasar
laver (rumput laut yang dapat dimakan); makanan ringan berbahan dasar probiotik; makanan ringan berbahan dasar probiotik
almond; makanan ringan berbahan dasar sayuran; makanan ringan berbahan dasar yogurt probiotik; makanan ringan dengan
bahan utama daging; makanan ringan manisan buah; makanan ringan siap saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik,
kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya; termasuk keripik kentang, keripik kentang garing,
keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan daging babi, makanan ringan daging sapi, makanan ringan
berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus, keju; makanan ringan terutama terdiri dari
buah-buahan dan kacang-kacangan; makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan
yang terbuat dari daging; makanan yang berbahan dasar daging, ikan, buah atau sayuran; makanan yang dicincang, seperti
daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, bit, gandum, bawang putih dan bawang
merah; makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai,
lentil (sayuran kacang-kacangan) atau sayur-sayuran; makanan yang disiapkan dari ikan; makanan yang disiapkan terutama
terdiri dari binatang buruan; makanan/hidangan utama berbahan dasar sayuran; makarel, kalengan; mangga kering; manisan
almond; margarin; meju [Kacang kedelai fermentasi gaya Korea]; mentega; mentega apel; mentega dengan bumbu; mentega
kelapa; mentega madu; mentega putih; mentega susu; minuman asam laktat; minuman asam laktosa (produk buah, bukan
susu); minuman berbahan dasar santan; minuman berbahan dasar susu almond; minuman berbahan dasar susu beras;
minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buah-buahan; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan jus
buah; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan kopi; minuman berbahan dasar susu kacang; minuman berbahan
dasar susu, yaitu susu evaporasi; minuman berbahan dasar yogurt; minuman berdasarkan pengganti susu fermentasi;
minuman berenergi berbahan dasar susu; minuman rasa stroberi berbahan dasar susu; minuman susu dengan rasa cokelat;
minuman susu dengan rasa kakao; minuman susu dengan rasa kopi; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh;
minuman susu dengan rasa teh; minuman susu kedelai; minuman susu, susu sebagai komponen utama; minuman yang
terbuat dari yogurt; minuman yang terutama terdiri dari susu; minuman yogurt; minyak (dari tumbuhan) untuk keperluan
kuliner; minyak (dari tumbuhan) untuk makanan; minyak almond; minyak alpukat; minyak argan untuk keperluan kuliner;
minyak argan untuk memasak; minyak bayam; minyak beechnut; minyak bekatul untuk makanan; minyak berbumbu; minyak
biji anggur untuk keperluan kuliner; minyak biji anggur untuk makanan; minyak biji apel; minyak biji asam jawa; minyak biji
camellia untuk makanan; minyak biji delima; minyak biji gandum; minyak biji grapefruit; minyak biji kapas untuk keperluan
kuliner; minyak biji kesemek; minyak biji kurma; minyak biji labu; minyak biji labu untuk keperluan kuliner; minyak biji labu
untuk makanan; minyak biji perilla; minyak biji poppy; minyak biji quinoa; minyak biji rami untuk makanan; minyak biji
semangka; minyak biji teh; minyak biji tomat; minyak bunga matahari; minyak bunga matahari untuk keperluan kuliner; minyak
bunga matahari untuk makanan; minyak campuran untuk makanan; minyak canola; minyak canola untuk keperluan kuliner;
minyak canola untuk makanan; minyak colza untuk keperluan kuliner; minyak colza untuk makanan; minyak dan lemak untuk
makanan; minyak dan lemak yang dapat dikonsumsi; minyak dedak padi; minyak dedak padi untuk keperluan kuliner; minyak
goreng; minyak hewani untuk keperluan kuliner; minyak hewani untuk makanan; minyak ikan paus untuk keperluan kuliner;
minyak ikan paus untuk makanan; minyak ikan yang dapat dimakan untuk keperluan kuliner; minyak infus untuk keperluan
kuliner; minyak infus untuk memasak; minyak inti sawit untuk keperluan kuliner; minyak inti sawit untuk makanan; minyak
jagung; minyak jagung untuk makanan; minyak jeruk nipis untuk keperluan kuliner; minyak jeruk untuk keperluan kuliner;
minyak kacang; minyak kacang kedelai untuk keperluan kuliner; minyak kacang kedelai untuk makanan; minyak kacang
kedelai untuk memasak; minyak kacang kemiri; minyak kacang mete; minyak kacang mongongo; minyak kacang pinus;
minyak kacang untuk keperluan kuliner; minyak kacang untuk makanan; minyak kelapa organik untuk digunakan dalam
memasak dan persiapan makanan; minyak kelapa organik untuk keperluan kuliner; minyak kelapa untuk makanan; minyak
labu pahit; minyak laut yang bisa dimakan untuk keperluan kuliner; minyak lavander untuk keperluan kuliner; minyak lemon
untuk keperluan kuliner; minyak lobak; minyak macadamia; minyak nabati untuk bahan makanan; minyak nabati untuk
keperluan kuliner; minyak nabati yang berasal dari ikan [selain minyak ikan cod]; minyak pequi (lada); minyak perilla untuk
keperluan kuliner; minyak perilla untuk makanan; minyak pistachio; minyak poppyseed untuk keperluan kuliner; minyak rapa
untuk makanan; minyak rempah untuk keperluan kuliner; minyak sacha inchi; minyak safflower; minyak sapote; minyak sawit
untuk makanan; minyak sayur dicampur; minyak sayur untuk keperluan kuliner; minyak sayur untuk makanan; minyak sayur
yang bisa dimakan; minyak serai untuk keperluan kuliner; minyak terhidrogenasi untuk keperluan kuliner; minyak
terhidrogenasi untuk makanan; minyak tulang untuk makanan; minyak untuk makanan; minyak wijen; minyak wijen untuk
makanan; minyak zaitun extra virgin untuk keperluan kuliner; minyak zaitun extra virgin untuk makanan; minyak zaitun murni;
minyak zaitun untuk keperluan kuliner; minyak zaitun untuk makanan; nasi susu; natto [kacang kedelai fermentasi]; nugget
ikan; olahan daging ayam untuk isian roti burger; olahan kedelai untuk isian roti burger; olahan makanan terutama terdiri dari
daging; olahan makanan terutama terdiri dari produk daging; olahan tahu untuk isian roti burger; olesan (spreads) margarin
dan lemak; olesan berbahan dasar ikan; olesan berbahan dasar kacang; olesan berbahan dasar susu; olesan berbahan dasar
unggas; olesan berbasis buah; olesan buah; olesan keju; olesan terbuat dari minyak nabati; omelet; onion rings (olahan dari
bawang); otak-otak; paan masala [olahan kacang, biji dan daun sirih yang digunakan sebagai bahan]; pangsit; pangsit
berbahan dasar kentang; paprika jalapeno yang dilapisi tepung roti dan digoreng; paprika, diolah; pasta bawang putih untuk
keperluan kuliner; pasta buah; pasta ikan; pasta jambu biji; pasta labu; pasta makanan yang terbuat dari daging; pasta sayur
[purees]; pasta sup; pasta terong; pasta terutama terdiri dari daging; pasta udang; pasta yang sebagian besar terdiri dari
daging; pasta zaitun; pemutih kopi terutama terdiri dari produk susu; pengganti keju; pengganti makanan, yaitu pengganti
daging nabati, pengganti ikan nabati, dan pengganti daging ayam nabati; pengganti susu, khususnya susu beras, susu kedelai
dan susu rami yang digunakan sebagai pengganti susu; pengganti telur; pepaya kering; perasan pasta buah; persediaan
daging sapi; persiapan berbahan dasar susu untuk membuat minuman; persiapan makanan terbuat dari daging; persiapan
rumput laut untuk membuat sup; persiapan sup rumput laut; persiapan untuk membuat kaldu; potongan keju segar (fresh
cheese); poutine [Hidangan Kanada yang terdiri dari kentang goreng dengan saus dadih dan keju]; prem (buah); prem (buah),
diolah; prem yang diawetkan; produk berbahan dasar susu kering untuk digunakan sebagai bahan pengganti makanan;
produk daging olahan; produk daging sapi; produk ikan asap; produk ikan olahan; produk ikan olahan untuk makanan
manusia; produk makanan daging yang diawetkan; produk makanan laut (diasap); produk makanan laut kalengan; produk
makanan laut olahan; produk makanan terutama terdiri dari daging; produk makanan yang mengandung terutama dari
sayuran; produk makanan yang sebagian besar terdiri dari daging; produk makanan yang terbuat dari ikan; produk olahan
hasil susu berbahan pengganti susu; produk susu; produk yang terutama terdiri dari daging; prostokvasha [susu asam]; putih
telur; putih telur cair; quark [produk susu]; roti burger daging; roti burger daging kalkun; roti burger ikan; roti burger sayur; roti
burger vegetarian; roti daging cincang; roti daging hamburger; roti daging sapi; roti hamburger; roti hamburger tidak dimasak;
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roti kedelai; roti tahu; rumput laut kering yang bisa dimakan; rumput laut panggang; rumput laut yang dapat dimakan, diolah;
ryazhenka [susu panggang fermentasi]; salad buah; salad buah dan sayuran; salad daging; salad kacang-kacangan; salad
telur belanak; salmon (ikan), kalengan; salmon (ikan), tidak hidup; salmon yang diawetkan atau diolah; santan bubuk; sapi
panggang; sarden (ikan), bukan hidup; sarden (ikan), kalengan; sari kelapa (santan); sauce [kacang dimasak dengan kecap];
saus buah; saus cocol tzatziki; saus kacang; saus keju; saus minyak zaitun; saus pasta kepiting; sayuran beku; sayuran beku
olahan; sayuran beku-kering; sayuran cepat beku; sayuran mentah, diiris; sayuran mentah, kupas; sayuran olahan; sayuran
panggang; sayuran tidak dimasak, disiapkan; sayuran yang diawetkan dalam minyak; sediaan berbahan dasar serangga untuk
membuat susu kocok; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu, khususnya bubuk susu; sediaan cumi untuk makanan
manusia; sediaan jamur shiitake; sediaan kacang-kacangan untuk makanan manusia; selai; selai aprikot; selai blackberry;
selai blackcurrant; selai blueberry; selai buah; selai ceri; selai ceri hitam; selai jeruk; selai jeruk dan jahe; selai kacang; selai
kacang coklat; selai kacang mete; selai kelembak; selai lemon; selai nanas; selai peach; selai prem merah; selai rasberi; selai
srikaya; selubung makanan selulosa; selubung sosis; selubung sosis, alami atau buatan; semangka, diolah; semangka,
disiapkan; semprotan memasak berbahan dasar minyak; semur kari rebus, semur dan sup; seolleongtang [kaldu tulang sapi
Korea]; seramida (ceramide) (produk susu); seramida (ceramide) susu (produk susu); serbuk sari disiapkan sebagai bahan
makanan; snack bar berbahan dasar biji; snack bar berbasis kacang dan biji; somay; sosis asap; sosis bologna; sosis daging;
sosis dalam adonan; sosis hot dog; sosis ikan; sosis yang diawetkan; souffle keju; sphingomyelin (produk susu); steak daging;
steak ikan; stik keju; stok daging; stok olahan berbahan dasar rumput laut; strained (yogurt padat) tanpa air dadih (whey);
sumsum hewan untuk makanan; sup; sup instan; sup instan atau sebelum-dimasak; sup kacang merah; sup kari yang sudah
dimasak; sup kental tomat; sup, kalengan; susu; susu (dalam bentuk) padatan; susu acidophilus; susu albumin; susu almon;
susu almond untuk keperluan kuliner; susu bebas laktosa; susu beras untuk digunakan sebagai bahan pengganti susu; susu
beras untuk keperluan kuliner; susu berbahan dasar kacang digunakan sebagai pengganti susu; susu bubuk kedelai; susu
bubuk*; susu bubuk, selain untuk bayi; susu cair atau susu bubuk dengan protein susu untuk orang dewasa dan orang tua;
susu cair atau susu bubuk dengan vitamin dan mineral untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk untuk
anak kecil dan anak-anak; susu cair atau susu bubuk untuk orang dewasa dan orang tua; susu dan produk hasil olahan susu;
susu dan produk susu, tidak termasuk es krim, es susu dan yogurt beku; susu dengan penambahan kandungan vitamin D;
susu dengan penambahan vitamin; susu domba; susu evaporasi; susu fermentasi; susu gandum; susu kacang; susu kacang
[minuman tanpa-alkohol]; susu kacang menjadi bahan pengganti susu; susu kacang untuk keperluan kuliner; susu kambing;
susu kedelai; susu kedelai menjadi bahan pengganti susu; susu kedelai untuk keperluan kuliner; susu kelapa; susu kental;
susu lanjutan untuk anak kecil; susu organik; susu pasteurisasi; susu pertumbuhan untuk anak kecil dan anak-anak; susu rami
untuk digunakan sebagai pengganti susu; susu rendah lemak; susu sapi; susu segar; susu semi-skim; susu skim; susu teh,
susu sebagai komponen utama; susu umur panjang (tahan lama); susu yang berasal dari hewan; susu yang berasal dari
tumbuhan; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; tahini [pasta biji wijen]; teh susu berbahan dasar susu;
tekwan; telur asin; telur ayam; telur bebek; telur beku; telur bubuk; telur cair; telur ikan, diolah; telur puyuh; telur rebus; telur
unggas dan produk telur; telur*; telur, diolah; telur, susu, dan produk susu; tepung ikan untuk makanan manusia; teripang,
tidak hidup; terong, diolah; topping kacang; truffle kering [jamur yang bisa dimakan]; udang beku; udang kering; udang, bukan
hidup; udang, tidak hidup; usus untuk membuat selubung makanan; yoghurt berdasarkan pengganti susu; yoghurt untuk
membuat custard; yogurt rendah lemak; yogurt tanpa lemak; yogurt untuk anak-anak; yogurts rasa buah; zaitun (buah), diolah;
zaitun diisi dengan almond; zaitun diisi dengan keju feta dalam minyak bunga matahari; zaitun diisi dengan paprika merah;
zaitun diisi dengan paprika merah dan almond; zaitun diisi dengan pesto dalam minyak bunga matahari; zaitun olahan,
kalengan; zaitun yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; zaitun, diawetkan; zaitun, dimasak; zaitun, kalengan; zaitun,
kering===
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: Merah marun, Hitam dan Putih
: 3
: ===Kosmetik untuk spa; Krim wajah; Losion untuk wajah; Sediaan mandi; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner
(pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; kosmetik; krim tubuh; krim untuk spa; losion rambut; masker kecantikan;
pewarna rambut; sediaan aromaterapi; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk
membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ryan Hartono S.E., S.H.
: Jalan Utan Kayu Raya No. 65 Jakarta Timur
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Arti Bahasa

: Merek Kata
: YB
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Uraian Warna
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510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 30
: ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Arang aktif untuk makanan; Bahan pengental untuk memasak makanan;
Bakcang (Makanan beras ketan diisi daging); Baozi (roti isi); Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras
organik; Beras shirataki; Biskuit kering; Biskuit petit-beurre; Biskuit selai kacang; Biskuit untuk menambah nafsu makan; Bubuk
kari; Bubur dengan bahan dasar susu untuk makanan; Bubur havermot; Bubur kacang hijau; Bubur kacang merah; Bumbu
Ayam Saos Inggris; Bumbu Gulai; Bumbu instan bubuk; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Bumbu yang diawetkan;
Bumbu kari singapura; Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; Cimi-Cimi (kue kering); Enchilada [roti isi]; Gandum (Oats
steel-cut); Garam rumput laut; Getuk (Kue); Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Gulai Pisang; Gulali; Haver kupas;
Hidangan kering-beku dengan bahan utama adalah nasi; Jawawut yang dihancurkan; Jawawut yang dikupas; Jelai kupas;
Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai makanan; Kue; Kue Adee; Kue Akar Kelapa; Kue Apang; Kue Apang Colo; Kue Ape;
Kue Bagea; Kue Balapis Manado; Kue Bangket; Kue Bangkit; Kue Baruasa; Kue Bhoi; Kue Biji Ketapang; Kue Bingka
Kentang; Kue Bingkang; Kue Bolu Buju; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Bolu Suri; Kue Bong Li Pang; Kue Bugis
Betawi; Kue Burgo; Kue Caraisi; Kue Cincin; Kue Ciput; Kue Combro; Kue Cubit; Kue Cucur; Kue Dadar Gulung; Kue Dadar
Jiwo; Kue Dange; Kue Delapan Jam; Kue Dongkal; Kue Engkak Medok; Kue Gagatas; Kue Gandus; Kue Gegicak; Kue
Gemblong; Kue Getas; Kue Gulung; Kue Jejongkong; Kue Jungkong; Kue Karawo; Kue Kecalo; Kue Kelen; Kue Kembang
Goyang; Kue Kericu; Kue Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue Kui Kui; Kue Kuipau; Kue Lampu Lampu; Kue Lapis Kojo; Kue Lapis
Legit; Kue Lapis Maksuba; Kue Lapis Sagu; Kue Leker; Kue Lepek Binti; Kue Lepet; Kue Lontar; Kue Lumpang; Kue Lupis;
Kue Manan Samin; Kue Mangkok; Kue Muso; Kue Ombusombus; Kue Onde; Kue Ongol-Ongol; Kue Padamaran; Kue Paso;
Kue Pepe; Kue Perut Punai; Kue Pia Saronde; Kue Pinende; Kue Popolulu; Kue Putri Kandis; Kue Putu; Kue Putu Bambu;
Kue Putu Mayang; Kue Rangi; Kue Rintak; Kue Sabongi; Kue Sari Penganten; Kue Satu; Kue Sie Itek; Kue Siput; Kue
Srikaya; Kue Talam; Kue Tat; Kue Tenteng; Kue Timphan; Kue Unti; Kue Vanada; Kue berbahan dasar tepung; Kue bika
ambon; Kue eccles; Kue kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Kue mentega Denmark; Kue mochi; Kue
pangsit Cina; Kue pastei; Kue spiku; Kue tradisional; Kue-kue Denmark; Kue-kue Italia; Kue-kue lobak; Ladran (Kue Kering);
Lasagna; Lemper; Madu untuk Makanan manusia; Makanan berbahan dasar madu; Makanan ringan batangan yang
mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula); Makanan ringan berbahan dasar sereal;
Makanan ringan berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan; Makanan siap saji berbasi beras; Makanan yang
mengandung tepung; Mesis (gula-gula); Mie; Mie Asia; Mie Korea; Mie Vietnam; Mie beras cina; Mie italia; Mie jepang; Mie
shirataki; Minuman Es Kacang Merah; Minuman Sirsak Markisa; Minuman Teh Susu Telur; Minuman beras kencur; Minuman
berbahan dasar kopi yang mengandung susu; Minuman berbahan dasar madu; Nasi; Nasi Antah; Nasi Aron; Nasi Balap
Puyung; Nasi Begana; Nasi Bekepor; Nasi Berkat; Nasi Gemuk; Nasi Jagung; Nasi Jaha; Nasi Jinggo; Nasi Kari Ayam; Nasi
Kari Sapi; Nasi Kotaraja; Nasi Kuning; Nasi Lapola; Nasi Lemak Khas Riau; Nasi Rames; Nasi Subut; Nasi Tepeng; Nasi
Uduk; Nasi Ulam; Nasi Urap; Olesan kakao; Pala Manis; Pangsit ikan; Pasta; Pasta cabe untuk digunakan sebagai bumbu;
Pasta kari hijau; Pasta kari masman; Pasta kari merah; Pembungkus pastry (kue); Penyedam makan (bumbu); Penyedap rasa
selain minyak essensial untuk minuman; Pepe (Kue Manis); Permen susu dalam bentuk bubuk; Pesak (Sekam Padi); Pulut
Nasi; Roti Buaya; Roti Canai; Roti Denmark; Roti Gambang; Roti Pawa; Roti bagelan; Roti bun dengan selai; Roti ciabatta;
Roti lapis hotdog; Roti perancis; Roti, kue pastry dan gula-gula; Sagon (Kue); Sambal Bajak; Sambal Balado; Sambal Bali;
Sambal Bawang; Sambal Cabe Hijau; Sambal Geprek; Sambal Hijau; Sambal Kampung; Sambal Matah; Sambal Roa; Sambal
Terasi; Sambal baby cumi; Sambal bakso; Sambal cabe tabur; Sambal cabe tabur aneka rasa; Sambal cobek; Sambal goreng;
Sambal pedas manis; Sambal tabur; Sambal Gledek; Saus Pizza; Saus kari kuning asam; Saus kari panang; Sediaan
aromatik untuk kue; Sediaan aromatik untuk kue kering; Sediaan hidangan nasi; Sediaan hidangan pasta; Sediaan makanan
berbahan dasar pasta; Sediaan pasta; Sediaan sereal; Sengkulun (Kue Tradisional); Serabi Jakarta; Taffy (gula-gula); Tape
Uli (Beras Ketan); Tepung Jawawut; Tepung jagung; Tepung ketan; Tepung untuk makanan; Uli (Makanan Dari Beras Ketan);
Wafer (kue); Wafer (pie); Wafer sundae; Won ton (pangsit china); acar manis [bumbu]; adonan kue; adonan kue beku; adonan
panekuk; adonan pizza; adonan roti; adonan wafer; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; almond
berlapis gula; angel-hair (pasta); baguettes [Roti Prancis]; bahan dasar kakao untuk produk manisan; bahan makanan untuk
adonan roti dan kue; bahan pelembut kue; bahan pengganti gula; baking soda [soda bikarbonat untuk keperluan
memanggang]; bar gula-gula; barbari [roti datar]; batang energi berbasis sereal; batangan es susu; bawang bawang merah;
bawang merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih bubuk; bawang putih cincang [sambal]; bawang putih
olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih purée [bumbu]; beras analog; beras analog (Beras yang terbuat dari
singkong); beras buatan; beras ketan; beras merah; beras sekam; bibimbap [Hidangan Korea yang terdiri terutama dari nasi
dengan tambahan sayuran dan daging sapi]; bibimbap [nasi dicampur dengan sayuran dan daging sapi]; bibit gandum untuk
makanan manusia; bihun; bihun [mie]; bihun coklat; biji kopi dilapisi gula; biji rami untuk keperluan kuliner [bumbu]; biji rami
untuk tujuan kuliner [bumbu]; biskuit; biskuit asin; biskuit bawang; biskuit bebas gluten; biskuit buttermilk; biskuit gula; biskuit
gurih; biskuit malt; biskuit manis; biskuit marshmallow berlapis cokelat yang mengandung toffee; biskuit mentega kecil; biskuit
rasa keju; biskuit untuk keju; bonbons terbuat dari gula; bubuk bawang; bubuk bawang putih; bubuk cokelat untuk sediaan
minuman berbasis cokelat; bubuk kari [rempah-rempah]; bubuk kayu manis [rempah-rempah]; bubuk kelapa kering [pemanis
alami]; bubuk kurma kering [pemanis alami]; bubuk madu mentah kering [pemanis alami]; bubuk soda kue; bubuk stevia kering
[pemanis alami]; bubur; bubur beras untuk keperluan kuliner; bubur gandum; bubur instan; bubur jagung; bubur nasi; bubur
tepung beras; bubur, dengan basis susu, untuk makanan; bumbu; bumbu dan bumbu berbasis kakao untuk makanan dan
minuman; bumbu kari; bumbu makanan terutama terdiri dari saus tomat dan salsa; bumbu masak; bumbu olahan [bumbu];
bumbu pasta kari; bungkus pangsit; cabai kering [bumbu]; cakwe/cakue; callisons [gula-gula]; campuran bumbu kari;
campuran bumbu untuk rebusan; campuran donat instan; campuran es krim; campuran isian berbasis roti; campuran kue;
campuran panekuk; campuran panekuk instan; campuran roti; campuran roti dalam bentuk bubuk; campuran roti dalam bentuk
pasta; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; cangkir wafer yang
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dapat dimakan; chalupa [tortilla jagung]; chapati [roti tidak beragi]; chestnut panggang dilapisi dengan sirup [kembang gula];
chimichangas [tortilla isi goreng]; chow mein [hidangan berbasis mie]; chow mein mie; chow-chow [bumbu]; cokelat menyebar
mengandung kacang-kacangan; cokelat tanpa pemanis; cokelat yang mengandung susu; coklat bebas susu; coklat, permen
dan hadiah biskuit menghambat; cuka beras; cuka, saus [bumbu]; custard [makanan penutup panggang]; daun stevia
(pengganti gula); dekorasi berbasis gula untuk kue; dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi fondant untuk kue; dekorasi gula
untuk kue; dekorasi kertas nasi untuk kue; dekorasi marzipan untuk kue; dekorasi permen untuk kue; dekorasi wafer yang
dapat dimakan untuk kue; dessert mousses [gula-gula]; donat; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk makanan dan
minuman; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk minuman; ekstrak malt untuk digunakan sebagai penyedap makanan;
ekstrak malt untuk makanan; ekstrak untuk digunakan sebagai perasa makanan, selain minyak esensial; ekstrak, selain
minyak esensial, untuk membumbui bahan makanan; ekstrak, selain minyak esensial, untuk minuman penyedap; es gula; es
krim; es krim buah; es krim sundae; es krim susu; es krim tanpa-susu; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; es
susu; esens untuk bahan makanan, kecuali esens eterik dan minyak esensial; esensi yang dapat dimakan untuk bahan
makanan selain minyak esensial; fa gao [kue bolu kukus]; fermentasi untuk pasta; flapjacks [bar gandum]; flapjacks [kue
wajan]; focaccia [roti]; fondants [gula-gula]; gandum hancur; gandum malt disiapkan untuk keperluan kuliner; gandum utuh
yang dimasak; gandum yang dihancurkan; gandum yang ditumbuk; gandum, diolah; gandum, diproses; garam berbumbu;
garam berbumbu untuk memasak; garam untuk mengawetkan bahan makanan; gelatin rasa [manis]; gelatin rasa dan manis;
gimbap [hidangan nasi Korea]; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk
makanan atau minuman; gluten gandum kering; gluten yang diolah sebagai bahan makanan; gnocchi berbahan dasar
semolina; gnocchi berbasis tepung; gochujang [pasta cabai fermentasi]; gula; gula almond; gula anggur; gula aren; gula batu;
gula beku; gula berputar (dekorasi kue); gula bit; gula buah; gula bubuk; gula butterscotch; gula cair; gula demerara; gula gula
non-obat; gula gula rasa; gula gula rebus; gula gula untuk menghias kue; gula jarak; gula karamel; gula kayu manis; gula
kelapa; gula kelapa [pemanis alami]; gula kristal; gula kristal putih; gula kristal untuk keperluan kuliner; gula kurma; gula manis
rebus; gula maple; gula mentah; gula muscovado; gula pasir; gula pastilles (manisan); gula rebus; gula tebu; gula tebu bubuk;
gula tebu pasir; gula, madu, sirup; gula-gula; gula-gula bebas gluten; gula-gula dan dekorasi cokelat untuk pohon Natal; gulagula dingin; gula-gula untuk dekorasi pohon Natal; gulungan kayu manis; hardtack [biskuit]; hidangan kering beku dengan
bahan utama pasta; hidangan pasta; hidangan penutup puding berbahan dasar nasi; hidangan utama yang terdiri dari pasta
atau nasi; ice cream bars [gula-gula]; injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi bubuk kacang]; irisan kue [kue kering]; irisan pai
[kue kering]; jagung giling; jambalaya [sajian nasi Creole pedas dengan campuran ikan dan daging seperti udang, ayam, ham,
dan sosis pedas]; jeli buah [gula-gula]; kacang berlapis gula [gula-gula]; kacang dilapisi gula; kanji dr tepung jagung; karak
beras; karamel keras berlapis gula; kari; kari [rempah-rempah]; kasutera [kue bolu Jepang]; kayu manis [rempah-rempah];
kayu manis tanah; kembang gula; kerang kue kering; keripik [produk sereal]; keripik tortilla; keripik tortilla gandum utuh; keripik
tortilla jagung; kertas nasi yang bisa dimakan; kismis berlapis cokelat; koji [beras malt fermentasi]; kombu-cha [Teh Jepang
yang terbuat dari rumput laut]; kue adonan goreng; kue almond; kue balok; kue basah; kue bebas gluten; kue beku; kue beras;
kue bola; kue bolu; kue buah; kue bubuk; kue bulan; kue cokelat; kue coklat; kue custard; kue es; kue es krim; kue filo; kue
gandum; kue gulung telur; kue jahe; kue jinten / kue biji ketapang; kue kastangel; kue keberuntungan; kue kecipir (cipiran); kue
keju; kue kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue kering kastengel; kue krim; kue lapis talas bogor; kue lekker;
kue mentega; kue millet; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue pastry; kue persik; kue potong; kue prem; kue
pretzel; kue proll; kue putri salju; kue sereal; kue stik bawang; kue sus; kue tar apel; kue tar blueberry; kue tar buah; kue tar
ceri; kue tar cokelat; kue tar krim; kue tar lemon; kue tar lezat; kue tar raspberry; kue tar stroberi; kue tar telur; kue tart; kue
untuk makanan ringan; kue wafer berlapis cokelat; kue widaran / bidaran; kue yogurt beku; kue-kue gurih; kue-kue segar;
kukis (kue kering); kulit kue; kulit pasta; kulit tortilla; kunyit untuk makanan; lem yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula;
lembar pasta untuk lasagna atau cannelloni; lemon serbat [gula-gula]; liquorice [gula-gula]; lolipop [gula-gula]; lomper [roti
pipih berbasis kentang]; madu; madu Manuka; madu herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu mustard; makan gandum;
makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan, atau sayuran; makan siang dalam kotak yang
utamanya terdiri dari pasta; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk daging, ikan atau
sayuran; makanan beku terutama terdiri dari pasta; makanan beku terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan berbahan
dasar oat; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan olahan berbahan dasar sereal untuk sarapan,
makanan ringan atau bahan untuk membuat makanan lain; makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan
(non-medis); makanan pengganti berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup berbasis
custard; makanan penutup cokelat; makanan penutup es krim; makanan penutup gelatin rasa [manis]; makanan penutup
gelatin rasa dan manis; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar biji probiotik; makanan
ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar granola
probiotik; makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar kakao probiotik; makanan ringan
berbahan dasar kopi probiotik; makanan ringan berbahan dasar sereal bebas gluten; makanan ringan berbahan dasar sereal
probiotik; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan berbasis sereal; makanan ringan
dengan bahan dasar mie; makanan ringan gandum diekstrusi; makanan siap dimakan, berupa potongan makanan dari bahan
sereal; makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie; makanan yang dipanggang;
makaroni [kue kering]; maltosa untuk makanan; mangkuk tortilla yang bisa dimakan; mangkuk wafer yang dapat dimakan;
manisan terbuat dari minyak wijen; matzo [roti tak beragi]; membalikkan gula; menir untuk makanan manusia; mie Cina; mie
bebas gluten; mie beras; mie gandum; mie goreng; mie instan; mie instan Cina; mie kacang pati; mie kering; mie ramen; mie
soba; mie soba instan; mie somen; mie tepung; mie udon; mie udon instan; minuman berbahan dasar cokelat; minuman
berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar cokelat yang mengandung susu; minuman berbahan dasar
kakao; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh
dengan tambahan rasa buah; minuman berbasis chamomile; minuman biji kakao; minuman biji kopi; minuman cokelat;
minuman cokelat dengan susu; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman dengan
bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar teh; minuman jus ginseng menjadi teh
ginseng; minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng putih menjadi teh ginseng; minuman jus jahe
menjadi teh jahe; minuman kakao dengan susu; minuman kopi; minuman kopi dengan campuran susu; minuman sediaan
berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh; minuman teh dengan susu; minuman yang
terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari teh; minyak cabai untuk digunakan sebagai bumbu atau bumbu; mizo-yokan-nomoto [Campuran gula Jepang berbahan dasar adzuki bean jelly]; nachos [keripik tortilla]; nasi gembung; nasi goreng; nasi
instan; nasi yang diperkaya; nerikiri [gula-gula tradisional Jepang yang terdiri dari cangkang kacang manis yang mengandung
selai kacang manis]; nurungji [kerak nasi hangus]; olesan berbahan dasar cokelat juga mengandung kacang; olesan berbasis
cokelat; olesan serbat [gula-gula]; onigiri [bola nasi]; pai daging; pai daging cincang; pai daging unggas dan daging buruan;

Halaman 473 dari 1262

paket makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; pandoro [roti ragi manis]; pane carasau [roti datar]; panekuk soba; pangsit
berbasis tepung; pangsit udang; paprika [bumbu]; pasta almond; pasta asam jawa; pasta bawang putih [sambal]; pasta bebas
gluten; pasta cokelat; pasta gandum; pasta jahe [bumbu]; pasta kacang berbumbu digunakan sebagai bumbu; pasta kacang
kedelai [bumbu]; pasta kacang miso; pasta kari; pasta kering; pasta kering dengan truffle; pasta penuh; pasta penyedap
pandan; pasta permen [kembang gula]; pasta sayur [saus]; pasta segar; pasta segar dengan truffle; pasta soba; pasta telur;
pasta untuk sup; pasta wasabi; pastila [gula-gula]; pastilles [gula-gula]; pastilles gula berbusa; pati singkong untuk makanan;
pati ubi jalar untuk makanan; pati untuk makanan; patjuk [bubur kacang merah]; pearl barley (biji gandum); pemanis alami;
pemanis menjadi pengganti gula; pengganti es krim; penyedap makanan, selain minyak esensial; perasa almond, selain
minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa almond, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa
almond, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa buah untuk makanan atau minuman, kecuali esens; perasa buah,
selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa buah, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa herbal, selain
minyak esensial, untuk minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa lemon, selain minyak
esensial, untuk makanan atau minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa teh untuk makanan
atau minuman; perasa vanila untuk bahan makanan; perasa vanila untuk makanan atau minuman; perasa vanila untuk
minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk keju; perasa, selain minyak esensial, untuk kue; perasa, selain minyak
esensial, untuk mentega; perasa, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk sup; perekat
yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; permen bebas gula; permen gula rebus; permen gula tanpa obat; permen karet
[gula-gula]; permen karet bebas gula [gula-gula]; persiapan sereal; petits fours [kue]; piadina [roti datar]; picarones [donat];
pizza; potongan gula kristal [gula-gula]; pretzel [roti berbentuk simpul]; pretzel berlapis yogurt [gula-gula]; produk sereal bebas
gluten; puding; puding beras; puding roti; puree pisang [pemanis alami]; quesadillas [roti isi]; ramen [hidangan berbasis mie
Jepang]; remah roti; rempah-rempah kari; rempah-rempah kue; roti [roti tidak beragi]; roti bagel; roti bakar; roti bawang; roti
bebas gluten; roti berlapis; roti bir; roti buah; roti bun; roti bun krim; roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti gandum; roti
gandum hitam; roti goreng; roti gulung; roti gulung bebas gluten; roti jahe; roti kacang; roti kismis; roti multigrain; roti naan; roti
nasi; roti panggang; roti pita; roti rendah garam; roti segar; roti singkong [roti keju]; roti soda; roti tidak beragi; roti yang dibuat
dari kacang kedelai; roti*; royal jelly *; royal jelly untuk makanan manusia, bukan untuk keperluan medis; rugelach [kue kering];
rumput laut [bumbu]; rumput laut untuk digunakan sebagai bumbu; sagu; salad nasi; salad pasta; sambal; sambal kacang;
sambal pedas; sandwich burger daging sapi; saos; saos sari tape untuk masakan; saos tomat; saus [bumbu]; saus asam
manis; saus berbasis bawang putih; saus kari; saus kari organik; saus mustard madu; saus pasta; saus tiram [sambal]; saus
untuk ayam; saus untuk es krim; saus untuk ikan; saus untuk nasi; sediaan malt barley untuk digunakan dalam membuat
minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; selai cokelat untuk digunakan pada roti; serbat [gula-gula]; sereal
bar; sereal bar protein tinggi; sereal disiapkan untuk konsumsi manusia; sereal gandum; sereal jagung; sereal siap saji; sereal
untuk sarapan; sereal, diproses; serpihan Oat; shortbread biskuit; shortbread tart shells (kue); shortcrust pastry (kue); sirup
beras merah [pemanis alami]; sirup kurma [pemanis alami]; sirup maple bebas gula; sohun; songpyeon [kue beras berbentuk
setengah bulan dengan isian manis atau semi-manis]; sopapillas [kue kering goreng]; spageti; spageti dengan bakso; sponge
fingers [biskuit]; stick liquorice [gula-gula]; stik roti; tablet hisap tanpa obat [gula-gula]; tablet madu herbal [permen]; taburan
cokelat untuk menghias kue; taburan gula (sprinkes); taburan gula (sprinkes) untuk menghias kue; taburan untuk menghias
kue; taiyaki [kue berbentuk ikan Jepang dengan berbagai isian]; tambalan berbasis cokelat untuk kue dan pai; tambalan
berbasis custard untuk kue dan pai; tapioka untuk makanan; teh susu berbahan dasar teh; teh susu, berbahan dasar tanpasusu; teh susu, teh yang mendominasi; teh yang terbuat dari rumput laut; tepung; tepung adlay; tepung bebas gluten; tepung
beras; tepung bumbu; tepung cannihua; tepung coca; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal; tepung gandum; tepung
jagung; tepung jagung untuk keperluan kuliner; tepung kacang; tepung kacang hijau; tepung kacang kacangan; tepung
kedelai; tepung kelapa untuk konsumsi manusia; tepung kentang; tepung kentang *; tepung kentang untuk keperluan kuliner;
tepung kentang untuk makanan; tepung kiwicha; tepung kuat (dari gandum keras); tepung kue; tepung maca; tepung roti;
tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih; tepung serbaguna; tepung soba; tepung tanpa rasa; tepung tapioka;
tepung tapioka*; tepung tarwi; tepung terigu; tepung yang mengembang sendiri; tepung*; tetes buah [gula-gula]; tongkat kayu
manis; tortilla; tortilla untuk campuran fajitas; tteokguk [hidangan dari irisan kue beras oval dengan kaldu khas Korea]; vareniki
[Pangsit dari eropa Timur]; wafer; wafer es krim; wafer gulung [cookies]; yaksik [hidangan Korea yang utamanya terdiri dari
nasi manis dengan tambahan kacang dan jujub]; yogurt beku [es gula]; yohkan [batangan pasta jeli manis]; yuca (crackers);
yule log (kue tradisional); zephyr [gula-gula]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Baik-Baik Gg. Midori No.7 Seminyak, Kuta, Kabupaten Badung, Bali
: Ahmad Al Fauzi S.H
: AFS LAW Perumahan Griya Santa Permai No. 23 Jalan Patih Nambi, Ubung Kaja,
Denpasar, Bali 80116

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BALI ISLAND BREWING CO
: Suatu penamaan merek

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru muda; Biru dongker; Oranye
: 32
: ===Bir; India pale (bir) [IPAS]; bir hitam [bir malt panggang]; bir malt; bir pilsner; bir rasa buah; bir rendah alkohol; bitter [bir];
craft (bir); dark (bir); draught (bir); lager (Bir)===

: DID2021032926
: 11/05/2021 11:36:20
:
: MATTIA DI BITONTO

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021032927
: 11/05/2021 11:36:53
:
: PT. WIDHARTA LINTAS MANDALA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: HR Muhammad 373-383 Kompleks Ruko Golden Palace D No. 9, Kel. Pradah
Kalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa
Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Portal Online Rumah Dagang Indonesia
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 35
: ===Iklan secara online melalui jaringan komputer; Jasa iklan untuk keperluan komersial atau iklan; Jasa jasa informasi tentang
perniagaan; Jasa pemesanan barang secara sambung-langsung (online); Jasa perantara yang mempertemukan penjual dan
pembeli secara bersama-sama secara sambung-langsung (online); Jasa promosi penjualan untuk orang lain; Layanan
penyedia informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online; agen informasi komersial; belanja online;
jasa agen impor-ekspor barang; jasa iklan dan promosi; jasa pemasaran; jasa toko retail secara online berupa berbagai
macam barang-barang konsumen untuk pihak lain; jasa-jasa penyediaan barang; konsultasi manajemen bisnis dan organisasi
perusahaan; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial;
penyediaan jasa publikasi dan informasi pasar konsumen secara daring===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021032928
: 11/05/2021 11:37:46
:
: Paul King Sen

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. P. Jayakarta 141 B-9 RT.009 RW.010 Mangga Dua Selatan, Sawah Besar
, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: INDO INTERTEX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan Putih
: 35
: ===Jasa-jasa pameran dan pameran dagang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032929
: 11/05/2021 11:38:45
:
: PT. WIRASWASTA GEMILANG INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: The City Tower, Lantai 5, Jl. M.H. Thamrin No. 81, Jakarta 10310, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
: Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: EVALUBE SCOOTIC YX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Kuning, Hijau
: 4
: ===Bahan Bakar Bensin; Bahan bakar diesel; Bahan bakar kendaraan, yaitu gasoline dan bahan bakar diesel; Bahan
tambahan bukan kimia untuk bahan bakar motor, bahan bakar dan pelumas, bahan bakar untuk keperluan membalap; Bahan
tambahan, bukan bahan kimia, untuk Bahan Bakar Minyak (Minyak bakar); Gemuk untuk senjata (senjata); Minyak gas;
Minyak pelumas sebagai minyak hidrolik; Minyak solar CN 48; Minyak untuk turbin; Oli mesin untuk sepeda motor; Pelumas
silinder; Pelumas untuk senjata (senjata); Pelumas-pelumas untuk lubang bawah mesin; Pelumas/perekat untuk industri

740
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minyak dan gas; Sediaan penghilang debu; Senyawa pelumas anti-kejang untuk digunakan pada mesin; aditif non-kimia
untuk minyak mesin; aditif non-kimia untuk bahan bakar, pelumas dan gemuk; aditif, non-kimia, untuk bahan bakar motor;
bahan bakar; bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor) dan bahan penerangan; bahan bakar (termasuk minyak sari
untuk motor) untuk digunakan pada semua permukaan dan bahan, baik secara internal maupun eksternal termasuk
penggunaan domestik, rumah tangga dan industri; bahan bakar cair; bahan bakar dan bahan penerangan; bahan bakar gas;
bahan bakar mineral; bahan bakar motor; bahan bakar untuk kendaraan bermotor; batu bara; bensin industri; briket batubara;
cairan pelumas mesin potong; etanol [bahan bakar]; gas untuk penerangan; grafit sebagai pelumas; grease untuk pengawetan
kulit; komposisi menyerap debu berbasis minyak bumi; komposisi pengikat debu; komposisi pengikat debu untuk penyapuan;
lilin *; lilin dan sumbu untuk penerangan; lilin industri; minyak bumi; minyak bumi, mentah atau halus; minyak bunga matahari
untuk keperluan industri; minyak diesel; minyak lobak untuk mesin pelumas; minyak mesin; minyak pelumas [pelumas
industri]; minyak pelumas untuk kendaraan; minyak pelumas untuk keperluan industri; minyak pemotong untuk pengerjaan
logam industri; minyak rantai; minyak tanah; minyak tekstil; minyak untuk cat; minyak untuk pengawetan kulit; oli mesin
otomotif; oli pelumas dan gemuk; oli pelumas untuk mesin kendaraan bermotor; pelumas; pelumas kendaraan bermotor;
pelumas untuk mesin industri; pelumas untuk mesin pesawat terbang; petroleum jelly untuk keperluan industri===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032930
: 11/05/2021 11:45:05
:
: RUBETTA JIWA BARINA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SEMBUH KIDUL RT003/RW008, SIDOMULYO, GODEAN, SLEMAN, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55264
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SoleiL du TropiQue
: Matahari Tropis

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, emas, putih
: 3
:
===Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim
kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyakminyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bibit parfum; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi
garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah
kulit manusia; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry;
Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel
tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan
& bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan
kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; air parfum; amber
[parfum]; ambergris [parfum]; astringen untuk keperluan kosmetik; bahan parfum dan perasa/aroma; bantalan pembersih
diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan
kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik;
bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik;
bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk wangi untuk keperluan
kosmetik; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan kosmetik; colognes,
parfum dan kosmetik; dasar untuk parfum bunga; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal untuk keperluan
kosmetik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; garam mandi
untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik];
gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel wajah
[kosmetik]; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapur untuk
penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kosmetik alis;
kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku,
rambut dan kulit; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik fungsional menjadi sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk bibir; kosmetik
untuk kuku; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik, yaitu,
susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik;
krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik];
krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik;
kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion kulit
dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk
keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak lavender
untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak
parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan
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kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih
badan untuk kuku, rambut dan kulit; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan
rambut untuk keperluan kosmetik; pacar [pewarna kosmetik]; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk
bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk
keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pembersih untuk kuas
kosmetik; perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan
kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik;
petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik;
pomades untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan
kosmetik; primer kuku [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sachet parfum;
salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; sediaan
berjemur [kosmetik]; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan
kosmetik tanpa obat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan
penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan
untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk
membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan
pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk
keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; tato sementara untuk keperluan
kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu
kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tonik rambut untuk keperluan
kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik,
lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. CENDANA 4 No. 08 JAKASAMPURNA, BEKASI, Kota Bekasi, Jawa Barat
: Fariz Syah Alam S.H
: AFFA Intelectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. MT. Haryono
Kav. 15, Tebet, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 12810

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Dekorindo
: -

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, merah, biru, ungu
: 2
: ===Bahan pewarna yang semua bahan-bahan tersebut merupakan zat-zat tambahan untuk cat, pemis atau lak; Lak; Pelapis
anti bocor dua komponen (Cat); Pengencer; Plamir; bahan anti karat untuk pengawetan; cat *; cat anti bocor; cat tembok;
pernis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032932
: 11/05/2021 11:46:53
:
: Fresenius Kabi Oncology Limited

Alamat Pemohon

: B- 310, Som Datt Chambers- 1, Bhikaji Cama Place, New Delhi- 110066

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Prof., Dr. Toeti Heraty N. Roosseno
: Kantor Taman A9 Unit C1 dan C2, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Mega
Kuningan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FYTOSID
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 5
: ===farmasi; infus obat; obat-obatan; obat-obatan untuk keperluan medis; sediaan chemico-farmasi; sediaan farmasi; zat
farmasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021032931
: 11/05/2021 11:45:59
:
: NIO FERNANDO SISWANTO

: DID2021032933
: 11/05/2021 11:48:58
:

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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Nama Pemohon

: SHENZHEN HAILU TECHNOLOGY CO., LTD.

Alamat Pemohon

: 308, HUAYANG BUILDING, 41 HUAQIAO XINCUN, MINQIANG COMMUNITY,
MINZHI SUBDISTRICT, LONGHUA DISTRICT, SHENZHEN, 518000
: Kelvin Wibawa S.H.,
: Pondok Hijau Golf, Cluster Emerald, Jalan Emerald Selatan 2 No. 26, Gading
Serpong, Tangerang 15810

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BINBOK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HItam dan Putih
: 28
: ===Kursi game interaktif untuk game video; Mainan; Mainan ketangkasan; Permainan; Pohon natal dari bahan sintetis; alat
untuk game; boneka mainan berkarakter; catur; film pelindung yang disesuaikan untuk layar untuk game portabel; game
portabel dengan layar kristal cair; joystick untuk permainan video; konsol video game; mesin dayung; mesin permainan video;
mesin untuk latihan fisik; model mainan; pelindung siku [artikel olahraga]; pengendali untuk konsol game; pengendali untuk
mainan; peralatan pelatihan tubuh; permainan catur; raket tenis; tas jinjing pelindung yang diadaptasi khusus untuk peralatan
gim video genggam; tongkat pancing; treadmill untuk digunakan dalam latihan fisik; unit genggam untuk bermain video
game===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Baik-Baik Gg. Midori No.7 Seminyak, Kuta, Kabupaten Badung, Bali
: Ahmad Al Fauzi S.H
: AFS LAW Perumahan Griya Santa Permai No. 23 Jalan Patih Nambi, Ubung Kaja,
Denpasar, Bali 80116

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BALI SUN BREWING CO
: Suatu penamaan merek

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru muda; Biru dongker; Oranye; Hitam
: 32
: ===Bir; India pale (bir) [IPAS]; bir hitam [bir malt panggang]; bir malt; bir pilsner; bir rasa buah; bir rendah alkohol; bitter [bir];
craft (bir); dark (bir); draught (bir); lager (Bir)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032935
: 11/05/2021 11:50:09
:
: Yohanes

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Pemda, No. 125, Padasuka, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Q" iana
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: maroon, biru navi, biru
: 25
: ===pakaian untuk bayi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032934
: 11/05/2021 11:50:03
:
: MATTIA DI BITONTO

: JID2021032936
: 11/05/2021 11:51:45
:
: PT Seratus Menang Terus

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Belleza BSA, 1ST Floor Unit 106, Jl. Letjen Soepeno, Grogol Utara, Kebayoran Lama
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: 100 Entertainment
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 35
: ===Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher,
tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; beriklan di pers populer dan
profesional; beriklan untuk orang lain di Internet; iklan situs web bisnis; layanan iklan disediakan melalui Internet; layanan
iklan, pemasaran dan publisitas; layanan periklanan yang berkaitan dengan komersialisasi produk-produk baru;
mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara menyalurkan iklan video di internet; penyediaan konten teks, data,
gambar, audio, video, dan multimedia pra-rekaman yang dapat diunduh dengan biaya atau berlangganan pra-bayar, melalui
Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; produksi iklan televisi, radio dan online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032937
: 11/05/2021 11:51:58
:
: FELIX KARTAKUSUMA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pluit Samudra VI/10 RT/RW. 010/005, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan
, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Ryan Hartono S.E., S.H.
: Jalan Utan Kayu Raya No. 65 Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: YB
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 5
: ===BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Bahan serat yang berhubungan dengan makanan (dietary fiber) yang larut
dalam air (water-soluble) untuk penggunaan/keperluan industri; Bahan tambahan/aditif makanan hewan untuk digunakan
sebagai suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Bahan-bahan untuk sediaan farmasi, sediaan makanan untuk bayi dan
makanan untuk bayi, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Barang-barang yang diresapi dengan sediaan antibakteri;
Bedak salicyl untuk gatal-gatal; Bubur cair, bubur dan susu dalam bentuk cair atau bubuk untuk bayi; Bubur dari buah untuk
bayi; Bubur gandum untuk bayi; Bubur sayuran untuk bayi; Cairan pembersih tangan untuk menghilangkan bakteri; Campuran
minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein susu, atau
konsentrat protein whey; Diaper/popok bayi sekali pakai; Diaper/popok bayi yang terbuat dari kertas dan/atu selulosa; Ekstrak
herbal Cina untuk keperluan medis; Jamu; Keripik buah untuk bayi; Kertas tisu untuk kesehatan; Kotak P3K terisi, kain,
penyeka, tisu dan spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Kultur probiotik,
preparat dan zat; Kustar untuk bayi; Makanan batangan pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi;
Makanan bayi; Makanan dan Minuman untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut untuk
keperluan medis; Makanan dan makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran, sereal, oatmeal dan kelapa untuk bayi dan
bayi baru lahir; Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi; Makanan porsi kecil yang utamanya terdiri dari daging, ikan,
ham, unggas, sayuran, beras dan/atau pasta untuk bayi dan bayi baru lahir; Makanan ringan untuk bayi; Makanan untuk anakanak; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan diet khusus; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan nutrisi khusus; Makanan
untuk bayi yaitu, mie kering untuk bayi termasuk udon kering untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk
bayi; Makanan untuk bayi, jabang bayi dan orang cacat; Minuman ber-PH tinggi; Minuman bergizi untuk keperluan diet;
Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen dari madu; Minuman suplemen herbal
tradisional tanpa pengawet; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman untuk jabang bayi; Minuman untuk kesehatan; Minumanminuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan; Nutraceuticals untuk
digunakan sebagai suplemen diet; Obat nyamuk bayi; Pasta dan makroni untuk bayi; Pasta sayuran dan makaroni sayuran
untuk bayi; Pencuci tangan mengandung obat; Popok; Produk nutrisi untuk keperluan medis; Produk pengganti makanan
suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Protein suplemen diet berbahan dasar tumbuhan dalam bentuk bubuk; Protein
untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk dikonsumsi manusia yang dapat mengandung mineral, vitamin, dan bahanbahan herbal; Protein untuk suplemen diet; Puree buah untuk bayi; Ramuan obat tradisional Cina; Roti kering untuk bayi;
Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan-sediaan bernutrisi untuk keperluan medis;
Sediaan-sediaan campuran vitamin; Sediaan-sediaan dan bahan-bahan bernutrisi untuk kegunaan medis; Sediaan-sediaan
probiotik untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen kesehatan, makanan tambahan
untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan; Serat makanan yang dapat larut dalam air (watersoluble); Serat yang berhubungan dengan makanan (dietary fiber) sebagai bahan baku untuk penggunaan/keperluan industri;
Serbet bayi; Sereal untuk bayi; Sereal untuk jabang bayi; Suplemen diet dan gizi; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam
bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen diet nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen diet protein dan produk protein untuk
konsumsi manusia; Suplemen diet untuk mempercepat pertumbuhan probiotik; Suplemen diet yang terdiri dari asam amino,
mineral dan unsur mikro; Suplemen diet yang terdiri dari unsur mikro; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan
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sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal,
suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan antioksidan;
Suplemen diet, yaitu, bar protein; Suplemen gizi dan makanan, yaitu probiotik untuk digunakan dalam makanan dan suplemen
makanan untuk konsumsi manusia; Suplemen herbal organik dan non-organik; Suplemen kolostrum; Suplemen laktasi
bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture untuk mendukung dan mendorong produksi ASI yang sehat pada wanita
menyusui; Suplemen laktasi bernutrisi untuk konsumsi manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak,
dan tincture; Suplemen makanan (supplement diet); Suplemen makanan tanpa resep untuk manusia; Suplemen makanan
yang terdiri dari asam amino; Suplemen nutrisi dalam sifat berbasis protein, berbentuk snack bar padat nutrisi; Suplemen
nutrisi dari ekstrak tumbuhan; Suplemen nutrisi ekstrak bakteri asam laktat; Suplemen nutrisi enzim; Suplemen nutrisi
makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen nutrisi untuk konsumsi manusia
terbuat dari buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna hijau; Suplemen tambahan nutrisi; Suplemen untuk
ibu hamil; Suplemen untuk sendi dan tulang (untuk keperluan medis); Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang
mengandung vitamin C; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk keperluan medis;
Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement; Suplement bernutrisi; Suplement dan produk nutrisi untuk keperluan dan
penggunaan medis; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan,
Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon,
minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyokoyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil
makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung
obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk
pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; Susu bubuk kambing yang diperkaya dengan tambahan nutrisi,
vitamin, mineral dan/atau bahan-bahan untuk membantu pencernaan, penyerapan vitamin dan mineral untuk anak-anak; Susu
untuk bayi dan jabang bayi; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Tisu yang
mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; Yogurt untuk bayi; Zat pantangan/diet berbahan dasar kedelai
dan/atau berbahan dasar beras, untuk penggunaan medis dan/atau sebagai makanan untuk bayi; acai powder, suplemen diet;
agen pengiriman dalam bentuk film terlarut yang memfasilitasi pengiriman suplemen gizi; agen pengiriman dalam bentuk
pelapis untuk tablet yang memfasilitasi pengiriman suplemen gizi; air mineral untuk keperluan medis; air yang diperkaya nutrisi
untuk keperluan medis; air yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; alas ganti popok, sekali pakai, untuk bayi; antioksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; antibiotik; antibiotik untuk digunakan dalam kedokteran gigi; antibiotik
untuk penggunaan manusia; antioksidan [suplemen makanan]; bahan tambahan/aditif nutrisi untuk keperluan kesehatan;
bahan-bahan diet yang diadaptasi untuk pemakaian medis.; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis;
bakteri probiotik [suplemen makanan]; balsam bayi (lilin lebah) mengandung obat; bar energi suplemen gizi; bedak bayi
mengandung obat; bedak salicyl; bedak talek untuk keperluan medis; bedak tubuh obat; bee pollen untuk digunakan sebagai
suplemen makanan diet; bee pollen yang diolah untuk keperluan pengobatan atau terapi; biji rami untuk keperluan farmasi;
bubuk pengganti makanan bergizi; bubuk pengganti makanan untuk keperluan medis; bubuk protein; bubuk protein sebagai
pengganti makanan untuk digunakan sebagai suplemen diet, protein yang dikocok (protein shakes); busa pembersih tangan
untuk desinfektan; cairan intravena digunakan untuk nutrisi; cairan intravena yang digunakan untuk rehidrasi, nutrisi dan
pengiriman sediaan farmasi; camilan pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran makanan bernutrisi berbentuk
bubuk; campuran minuman diet untuk digunakan sebagai pengganti makan untuk keperluan medis; campuran minuman nutrisi
untuk digunakan sebagai pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman pengganti makanan untuk
keperluan medis; campuran minuman suplemen diet; campuran minuman suplemen diet bubuk rasa buah; campuran
minuman suplemen diet rasa buah; campuran minuman suplemen gizi bubuk untuk keperluan medis; campuran minuman
suplemen gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen makanan diet; campuran minuman suplemen
makanan diet untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen makanan diet, bukan untuk tujuan medis; campuran
minuman suplemen nutrisi bubuk; celana pelatihan sekali pakai [popok]; celana pelatihan sekali pakai untuk bayi; celana
popok bayi; celana popok bayi dari kertas dan selulosa, sekali pakai; celana popok bayi, celana sekali pakai; desinfektan;
desinfektan cair; desinfektan semprot; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan medis;
desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat
untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; ekstrak ragi untuk
keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk tujuan medis; elektrolit untuk keperluan medis; energy bar digunakan sebagai suplemen
makanan; enzim untuk keperluan medis; enzim untuk suplemen diet; farmasi; fermentasi susu untuk keperluan farmasi;
formulasi bakteri probiotik untuk penggunaan medis; formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; gel pembersih tangan untuk
desinfektan; gula diet untuk keperluan medis; gula susu [suplemen gizi]; imunostimulan; infus herbal obat; kapsul tambahan
herbal pria; kasein untuk suplemen diet; kertas liner untuk popok; konsentrat kalsium susu [suplemen gizi]; krim antibiotik
serba guna; lesitin untuk keperluan medis; lesitin untuk keperluan medis untuk digunakan sebagai aditif makanan; liner sekali
pakai untuk popok; liner sekali pakai untuk popok bayi; liner sekali pakai untuk popok inkontinensia; liner untuk popok; losion
sanitasi tangan untuk desinfektan; makanan bayi; makanan bayi dalam kaleng; makanan bebas gluten diadaptasi untuk
keperluan medis; makanan biji rami untuk keperluan farmasi; makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan
tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa; makanan dan
minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan produk makanan bergizi yang diadaptasi untuk keperluan
medis; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi;
makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan homogen diadaptasi untuk keperluan medis; makanan keringbeku disesuaikan untuk keperluan medis; makanan suplemen vitamin dan mineral; makanan untuk bayi; makanan untuk
jabang bayi; makanan untuk makanan enteral; makanan untuk orang-orang dengan kebutuhan nutrisi khusus untuk keperluan
medis; memerah susu; minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk
keperluan medis; minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; minuman disesuaikan untuk keperluan medis;
minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman energi tidak beralkohol dengan protein dan/atau karbohidrat untuk tujuan
medis dan kesehatan; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman medis dalam bentuk suplemen
diet untuk detoksifikasi hati; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi usus besar; minuman obat;
minuman obat dalam sifat minuman keras tonik; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik rasa; minuman pengganti
elektrolit untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan yang
diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein sebagai zat tambahan untuk kesehatan dan kesejahteraan secara umum;
minuman suplemen diet; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi,
bukan untuk keperluan medis; minuman susu malt untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan diet; minuman
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tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan diet, bukan untuk tujuan medis; minuman
tambahan untuk keperluan diet; minuman untuk bayi; minuman yang diperkaya dengan nutrisi untuk penggunaan medis;
minuman yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; minyak bayi
mengandung obat; minyak hati ikan yang dapat dimakan untuk keperluan medis; minyak ikan yang dapat dimakan untuk
tujuan medis; minyak laut yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak pijat obat; minyak terpentin untuk keperluan
farmasi; minyak untuk keperluan farmasi; obat herbal; obat jerawat; obat-obatan; obat-obatan farmasi; obat-obatan herbal;
obat-obatan tanpa resep; obat-obatan tradisional Cina; obat-obatan untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk keperluan
medis; pati untuk keperluan diet; pati untuk keperluan diet atau farmasi; pengganti gula diet yang diadaptasi untuk keperluan
medis; pengganti makanan dan campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis; pengganti makanan disesuaikan
untuk keperluan medis; pengganti makanan gizi; penutup popok; penutup popok dari tekstil; penyeka yang diresapi dengan
desinfektan; pil herbal untuk pengobatan diabetes; pil pelangsing; popok bayi; popok bayi dari kertas; popok bayi dari kertas
dan selulosa, sekali pakai; popok bayi dari tekstil; popok bayi sekali pakai; popok berenang bayi; popok berenang sekali pakai
untuk anak-anak dan bayi; popok berenang sekali pakai untuk bayi; popok berenang yang dapat digunakan kembali untuk
bayi; popok celana bayi; popok dewasa; popok dewasa sekali pakai; popok kertas sekali pakai untuk bayi; popok kertas sekali
pakai untuk inkontinensia; popok sekali pakai selulosa untuk bayi; popok sekali pakai selulosa untuk inkontinensia; popok
sekali pakai untuk inkontinensia; popok tekstil; popok untuk bayi dan inkontinensia; popok untuk inkontinensia; preparat dan
zat mineral untuk keperluan medis; probiotik digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk digunakan sebagai suplemen
diet; probiotik untuk ikan; produk nutrisi untuk penggunaan medis untuk infus intravena; produk pati dan pati untuk keperluan
diet dan farmasi; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet; produk sampingan dari pengolahan sereal
untuk keperluan diet atau medis; produk susu probiotik; propolis untuk keperluan farmasi; protein batangan; protein untuk
suplemen diet; racun antiserum; ragi bir untuk digunakan sebagai suplemen makanan; ragi bir untuk keperluan medis; ragi
untuk keperluan farmasi; ragi untuk keperluan medis; ramuan jamu; royal jelly [suplemen gizi]; royal jelly untuk keperluan
farmasi; royal jelly untuk keperluan medis; sabun desinfektan; sabun obat untuk bayi; sediaan antibiotik; sediaan antibiotik
campuran; sediaan antiseptik dan antibakteri untuk perawatan luka; sediaan dan bahan farmasi; sediaan diet berdasarkan
ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan diet disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan enzim untuk keperluan medis;
sediaan farmasi; sediaan farmasi antibakteri; sediaan farmasi antiepilepsi; sediaan farmasi untuk luka; sediaan farmasi untuk
menghidrasi kulit selama kehamilan; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan kulit; sediaan farmasi untuk penggunaan
manusia; sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan; sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan herbal untuk keperluan
medis; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan mandi uap mentol untuk bayi; sediaan mineral untuk
keperluan medis; sediaan multivitamin; sediaan niacinamide untuk pengobatan jerawat; sediaan nutraceutical untuk digunakan
sebagai suplemen diet; sediaan nutraceutical untuk tujuan terapeutik atau medis; sediaan nutrisi untuk penggunaan medis;
sediaan obat untuk perawatan kulit; sediaan pengobatan jerawat; sediaan perawatan kulit obat; sediaan probiotik untuk tujuan
medis untuk membantu menjaga keseimbangan alami flora dalam sistem pencernaan; sediaan untuk membuat minuman diet
yang diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan untuk membuat minuman obat; sediaan vaksin; sediaan vitamin; sediaan
vitamin A; sediaan vitamin B; sediaan vitamin C; sediaan vitamin D; sediaan vitamin campuran; sediaan vitamin dan mineral;
sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan sebagai suplemen pada susu formula bayi; sediaan vitamin dan mineral untuk
keperluan medis; sediaan zat vitamin; semprotan anti-cetakan untuk desinfektan; semprotan herbal obat dan krim herbal untuk
penggunaan tubuh eksternal; semprotan herbal untuk keperluan medis; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; serat
biji rami untuk digunakan sebagai suplemen makanan; serat makanan; serat makanan untuk digunakan sebagai bahan dalam
pembuatan suplemen makanan; serat makanan untuk membantu pencernaan; serat makanan untuk mengobati sembelit;
serbuk kalsium (suplemen); sereal beras bayi; sereal disesuaikan untuk cacat untuk keperluan diet atau medis; sereal gandum
bayi; serum; serum antitoksik; sisipan terbuat dari bambu yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan
kembali; sisipan terbuat dari kain yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari
microfiber yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari rami yang diadaptasi
khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; solusi nutrisi untuk penggunaan medis untuk pemberian intravena;
stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari mineral; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari vitamin; suplemen bernutrisi; suplemen
bernutrisi bayi; suplemen bernutrisi dengan probiotik; suplemen bernutrisi keperluan medis; suplemen bubuk nutrisi; suplemen
dan sediaan nutrisi; suplemen diet; suplemen diet albumin; suplemen diet alginat; suplemen diet biji rami; suplemen diet bubuk
anggur merah; suplemen diet dari serbuk sari; suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet normal atau memiliki
manfaat kesehatan; suplemen diet gandum; suplemen diet glukosa; suplemen diet herbal; suplemen diet kolostrum; suplemen
diet lesitin; suplemen diet probiotik; suplemen diet propolis; suplemen diet protein kedelai; suplemen diet ragi; suplemen diet
royal jelly; suplemen diet seng; suplemen diet spirulina; suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet untuk
mengendalikan berat badan; suplemen diet untuk mengendalikan kolesterol; suplemen diet wheatgrass; suplemen diet,
suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi bubuk; suplemen gizi dalam bentuk bubuk; suplemen gizi dalam
bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam
bentuk butiran; suplemen gizi dalam bentuk butiran untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk granular, bukan untuk
keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk gummies; suplemen gizi dalam bentuk kaplet; suplemen gizi dalam bentuk
kapsul; suplemen gizi dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kapsul, bukan untuk
keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kunyah; suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen gizi dalam bentuk
tablet; suplemen gizi dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan
medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk untuk
keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen gizi dalam sifat
ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen gizi mineral;
suplemen gizi terutama terdiri dari kalsium; suplemen gizi terutama terdiri dari magnesium; suplemen gizi terutama terdiri dari
seng; suplemen gizi terutama terdiri dari zat besi; suplemen gizi untuk manusia; suplemen gizi yang mengandung vitamin dan
mineral; suplemen gizi yang terbuat dari pati diadaptasi untuk keperluan medis; suplemen herbal; suplemen herbal dalam
bentuk cair; suplemen homeopati; suplemen kalsium; suplemen karbohidrat; suplemen kehamilan; suplemen makanan alami
untuk mengobati claustrophobia; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen makanan berbasis kiwicha; suplemen
makanan berbasis maca; suplemen makanan berbasis protein; suplemen makanan berbasis quinoa; suplemen makanan
bubuk; suplemen makanan bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen
makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam
bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk butiran; suplemen makanan dalam bentuk
granular untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen
makanan dalam bentuk
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kapsul; suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul, bukan
untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet; suplemen makanan dalam bentuk tablet untuk keperluan
medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal
campuran; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dan
nutrisi/gizi untuk penurunan berat badan; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan di alam infus herbal
campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet; suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan diet bubuk
untuk keperluan medis; suplemen makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk
bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk,
bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam bentuk granular
untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan
diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet; suplemen makanan diet
dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan
diet dalam sifat campuran herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran
minuman bubuk; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan
diet dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal
campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri
dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan kesehatan untuk orang
dengan kebutuhan diet khusus; suplemen makanan mineral; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan
obat untuk konsumsi manusia; suplemen makanan terutama terdiri dari kalsium; suplemen makanan terutama terdiri dari
magnesium; suplemen makanan terutama terdiri dari zat besi; suplemen makanan untuk bayi; suplemen makanan untuk
manusia; suplemen makanan untuk manusia dan hewan; suplemen makanan yang terdiri dari mineral; suplemen makanan
yang terdiri dari vitamin; suplemen mineral; suplemen minyak biji rami; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi atau makanan
dalam bentuk daya atau sachet; suplemen nutrisi bubuk untuk keperluan medis; suplemen nutrisi bubuk, bukan untuk
keperluan medis; suplemen nutrisi cair; suplemen nutrisi dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis;
suplemen nutrisi untuk manusia dan hewan; suplemen nutrisi yang digunakan untuk diet sebagai makanan fungsionalitas;
suplemen nutrisi yang terdiri dari ekstrak jamur; suplemen probiotik; suplemen protein diet; suplemen protein untuk manusia;
suplemen tambahan dan vitamin; suplemen tambahan nutrisi dan diet; suplemen vitamin; suplemen vitamin cair; suplemen
vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; suplemen vitamin dan mineral;
susu almond untuk keperluan farmasi; susu bubuk beras untuk bayi; susu bubuk dan produk susu bubuk untuk bayi, anakanak dan orang tua; susu bubuk gandum untuk bayi; susu bubuk kambing untuk bayi; susu bubuk lactobacillus instan untuk
suplemen; susu bubuk untuk bayi; susu bubuk untuk keperluan nutrisi bagi bayi; susu formula bayi; susu formula bayi dan
makanan untuk bayi; susu formula bebas laktosa; susu formula untuk digunakan dalam makanan bayi dalam paket yang
sudah ditentukan sebelumnya; susu formula yang disimulasikan dalam bentuk cair dan bubuk untuk bayi; susu non-dairi dan
susu berbahan dasar tanaman, sayuran, sereal, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan
untuk bayi dan anak baru lahir; tablet antibiotik; tablet hisap pelega tenggorokan madu herbal; tablet hisap suplemen seng;
tablet vitamin; tablet vitamin efervesen; tambalan suplemen vitamin; teh herbal untuk tujuan pengobatan; tepung ikan untuk
keperluan farmasi; tepung lakteal untuk bayi; tepung untuk keperluan farmasi; tetes vitamin; tisu antiseptik sekali pakai; tisu
basah antibakteri; tisu dan tisu diresapi dengan lotion dan krim farmasi; tisu pelindung kulit pelindung untuk penggunaan
medis; tisu pembersih; tisu sanitasi sekali pakai; tisu sekali pakai diresapi dengan lotion penolak serangga untuk digunakan
manusia; tisu yang diresapi dengan desinfektan; tisu yang diresapi dengan sediaan medis; tisu yang mengandung obat yang
telah dilembabkan sebelumnya; tonik [obat-obatan]; troches; vaksin; vaksin untuk penggunaan manusia; vitamin; vitamin
bergetah; vitamin dan mineral batangan untuk keperluan medis; vitamin dan suplemen vitamin; vitamin prenatal; vitamin untuk
anak-anak; vitamin untuk bayi; vitamin untuk orang dewasa; zat diet untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi; zat diet
yang disesuaikan untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi; zat diet yang terdiri dari vitamin, mineral, asam amino dan
unsur mikro; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. CENDANA 4 No. 08 JAKASAMPURNA, BEKASI, Kota Bekasi, Jawa Barat
: Fariz Syah Alam S.H
: AFFA Intelectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. MT. Haryono
Kav. 15, Tebet, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 12810

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUPERLEX
: -

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, merah, ungu, hitam, kuning
: 2
: ===Bahan pewarna yang semua bahan-bahan tersebut merupakan zat-zat tambahan untuk cat, pemis atau lak; Lak; Pelapis
anti bocor dua komponen (Cat); Pengencer; Plamir; bahan anti karat untuk pengawetan; cat *; cat anti bocor; cat tembok;
pernis===

: DID2021032938
: 11/05/2021 11:57:32
:
: NIO FERNANDO SISWANTO

540 Etiket
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032940
: 11/05/2021 11:59:06
:
: PT. WIRASWASTA GEMILANG INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: The City Tower, Lantai 5, Jl. M.H. Thamrin No. 81, Jakarta 10310, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
: Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: EVALUBE SUPER TRANSCO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Kuning, Hijau
: 4
: ===Bahan Bakar Bensin; Bahan bakar diesel; Bahan bakar kendaraan, yaitu gasoline dan bahan bakar diesel; Bahan
tambahan bukan kimia untuk bahan bakar motor, bahan bakar dan pelumas, bahan bakar untuk keperluan membalap; Bahan
tambahan, bukan bahan kimia, untuk Bahan Bakar Minyak (Minyak bakar); Gemuk untuk senjata (senjata); Minyak gas;
Minyak pelumas sebagai minyak hidrolik; Minyak solar CN 48; Minyak untuk turbin; Oli mesin untuk sepeda motor; Pelumas
silinder; Pelumas untuk senjata (senjata); Pelumas-pelumas untuk lubang bawah mesin; Pelumas/perekat untuk industri
minyak dan gas; Sediaan penghilang debu; Senyawa pelumas anti-kejang untuk digunakan pada mesin; aditif non-kimia
untuk minyak mesin; aditif non-kimia untuk bahan bakar, pelumas dan gemuk; aditif, non-kimia, untuk bahan bakar motor;
bahan bakar; bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor) dan bahan penerangan; bahan bakar (termasuk minyak sari
untuk motor) untuk digunakan pada semua permukaan dan bahan, baik secara internal maupun eksternal termasuk
penggunaan domestik, rumah tangga dan industri; bahan bakar cair; bahan bakar dan bahan penerangan; bahan bakar gas;
bahan bakar mineral; bahan bakar motor; bahan bakar untuk kendaraan bermotor; batu bara; bensin industri; briket batubara;
cairan pelumas mesin potong; etanol [bahan bakar]; gas untuk penerangan; grafit sebagai pelumas; grease untuk pengawetan
kulit; komposisi menyerap debu berbasis minyak bumi; komposisi pengikat debu; komposisi pengikat debu untuk penyapuan;
lilin *; lilin dan sumbu untuk penerangan; lilin industri; minyak bumi; minyak bumi, mentah atau halus; minyak bunga matahari
untuk keperluan industri; minyak diesel; minyak lobak untuk mesin pelumas; minyak mesin; minyak pelumas [pelumas
industri]; minyak pelumas untuk kendaraan; minyak pelumas untuk keperluan industri; minyak pemotong untuk pengerjaan
logam industri; minyak rantai; minyak tanah; minyak tekstil; minyak untuk cat; minyak untuk pengawetan kulit; oli mesin
otomotif; oli pelumas dan gemuk; oli pelumas untuk mesin kendaraan bermotor; pelumas; pelumas kendaraan bermotor;
pelumas untuk mesin industri; pelumas untuk mesin pesawat terbang; petroleum jelly untuk keperluan industri===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021032941
: 11/05/2021 11:59:26
:
: PT Seratus Menang Terus

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Belleza BSA, 1ST Floor Unit 106, Jl. Letjen Soepeno, Grogol Utara, Kebayoran Lama
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: 100 Entertainment
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 38
: ===Jasa/layanan berbagi (sharing) foto dan berbagi (sharing) video, yaitu, transmisi elektronik file foto digital, konten video
dan audio visual antara pengguna internet; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; layanan penyiaran
audio dan video yang disediakan melalui Internet; layanan streaming audio, data, video, dan gambar di Internet; penyiaran film
gambar bergerak melalui Internet; penyiaran fitur atau program film dan televisi, termasuk di Internet, di jaringan komunikasi
seluler dan di media lain; penyiaran konten video dan audio melalui Internet; penyiaran program televisi, film layar lebar, dan
konten audiovisual dan multimedia lainnya melalui protokol Internet dan jaringan komunikasi; siaran audio, video dan
multimedia melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; siaran musik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021032942
: 11/05/2021 12:06:53
:
: MATTIA DI BITONTO

Alamat Pemohon

: Jl. Baik-Baik Gg. Midori No.7 Seminyak, Kuta, Kabupaten Badung, Bali

740

540 Etiket

Halaman 483 dari 1262

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ahmad Al Fauzi S.H
: AFS LAW Perumahan Griya Santa Permai No. 23 Jalan Patih Nambi, Ubung Kaja,
Denpasar, Bali 80116

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: THE BALI BREWERY
: Suatu penamaan merek

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru muda; Biru dongker; Oranye; Hitam
: 43
: ===Bar; Restoran; Rumah bir===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. CENDANA 4 No. 08 JAKASAMPURNA, BEKASI, Kota Bekasi, Jawa Barat
: Fariz Syah Alam S.H
: AFFA Intelectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. MT. Haryono
Kav. 15, Tebet, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 12810

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUPERPAINT
: -

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, biru, putih, kuning
: 2
: ===Bahan pewarna yang semua bahan-bahan tersebut merupakan zat-zat tambahan untuk cat, pemis atau lak; Lak; Pelapis
anti bocor dua komponen (Cat); Pengencer; Plamir; bahan anti karat untuk pengawetan; cat *; cat anti bocor; cat tembok;
pernis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032943
: 11/05/2021 12:09:01
:
: NIO FERNANDO SISWANTO

: DID2021032944
: 11/05/2021 12:13:09
:
: PT Tangkas Cipta Optimal

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Citra Towers, Tower Utara Lantai 23 dan 25, Jl. Benyamin Sueb Kaveling A6,
Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10630
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TACO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Oranye
: 20
: ===Rak-rak untuk perabot; rak [perabot]; rak alat berdiri sendiri; rak alat yang dipasang di dinding; rak botol; rak dari logam;
rak furnitur; rak handuk berdiri bebas [furnitur]; rak logam [perabot]; rak miring; rak modular [perabot]; rak piring; rak sepatu;
rak untuk buku; rak untuk lemari arsip; rak untuk penyimpanan; unit rak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021032945
: 11/05/2021 12:17:27
:
: PT. WIRASWASTA GEMILANG INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: The City Tower, Lantai 5, Jl. M.H. Thamrin No. 81, Jakarta 10310, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
: Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

Tipe Merek

: Merek Kata

540 Etiket

Halaman 484 dari 1262

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: VELTECH WITH CLEAN SHIELD FORMULA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Abu-abu, Kuning
: 4
: ===Bahan Bakar Bensin; Bahan bakar diesel; Bahan bakar kendaraan, yaitu gasoline dan bahan bakar diesel; Bahan
tambahan bukan kimia untuk bahan bakar motor, bahan bakar dan pelumas, bahan bakar untuk keperluan membalap; Bahan
tambahan, bukan bahan kimia, untuk Bahan Bakar Minyak (Minyak bakar); Gemuk untuk senjata (senjata); Minyak gas;
Minyak pelumas sebagai minyak hidrolik; Minyak solar CN 48; Minyak untuk turbin; Oli mesin untuk sepeda motor; Pelumas
silinder; Pelumas untuk senjata (senjata); Pelumas-pelumas untuk lubang bawah mesin; Pelumas/perekat untuk industri
minyak dan gas; Sediaan penghilang debu; Senyawa pelumas anti-kejang untuk digunakan pada mesin; aditif non-kimia
untuk minyak mesin; aditif non-kimia untuk bahan bakar, pelumas dan gemuk; aditif, non-kimia, untuk bahan bakar motor;
bahan bakar; bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor) dan bahan penerangan; bahan bakar (termasuk minyak sari
untuk motor) untuk digunakan pada semua permukaan dan bahan, baik secara internal maupun eksternal termasuk
penggunaan domestik, rumah tangga dan industri; bahan bakar cair; bahan bakar dan bahan penerangan; bahan bakar gas;
bahan bakar mineral; bahan bakar motor; bahan bakar untuk kendaraan bermotor; batu bara; bensin industri; briket batubara;
cairan pelumas mesin potong; etanol [bahan bakar]; gas untuk penerangan; grafit sebagai pelumas; grease untuk pengawetan
kulit; komposisi menyerap debu berbasis minyak bumi; komposisi pengikat debu; komposisi pengikat debu untuk penyapuan;
lilin *; lilin dan sumbu untuk penerangan; lilin industri; minyak bumi; minyak bumi, mentah atau halus; minyak bunga matahari
untuk keperluan industri; minyak diesel; minyak lobak untuk mesin pelumas; minyak mesin; minyak pelumas [pelumas
industri]; minyak pelumas untuk kendaraan; minyak pelumas untuk keperluan industri; minyak pemotong untuk pengerjaan
logam industri; minyak rantai; minyak tanah; minyak tekstil; minyak untuk cat; minyak untuk pengawetan kulit; oli mesin
otomotif; oli pelumas dan gemuk; oli pelumas untuk mesin kendaraan bermotor; pelumas; pelumas kendaraan bermotor;
pelumas untuk mesin industri; pelumas untuk mesin pesawat terbang; petroleum jelly untuk keperluan industri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021032946
: 11/05/2021 12:17:29
:
: MUHAMMAD KOHARI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GRAND SHARON RESIDENCE, JL. SHARON GARDEN NO. 7, RT. 005, RW. 011,
KEL. CIPAMOKOLAN, KEC. RANCASARI, KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA
BARAT, Kota Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ZETHA / RELAX & CONFIDENT + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam, Putih
: 35
: ===Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa perdagangan
ekspor-impor; Layanan agen penjualan yang menampilkan pakaian; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko yang menjual
pakaian; agen impor-ekspor; jasa grosir untuk pakaian; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup
kepala, apron, celana bayi, bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang,
baret, korset, sepatu bot, bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun, dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak
dipanaskan dengan listrik, sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan, topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam,
jaket, jersi, gaun jumper (baju hangat), baju sweater; jasa retail sehubungan dengan penjualan tekstil dan pakaian tidur,
selimut, seprai, kain besar, sarung bantal, tirai tekstil, handuk, flanel, kain penutup, taplak meja, penutup tempat tidur, penutup
meja; layanan eceran atau grosir untuk pakaian; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian; pengecer toko serba
ada; toko; toko grosir; toko roti===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032947
: 11/05/2021 12:17:48
:
: Khelmi Hasbullah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kompleks Bougenville Town House Blok A No 7 RT 002 RW 005, Bonto Bontoa,
Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, 92111
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BCOMP
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: MERAH DAN BIRU
: 9

740

540 Etiket

Halaman 485 dari 1262

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Perangkat elektronik digital yang terutama terdiri dari perangkat lunak untuk peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan
untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data, dan digital dan
layar display/tampilan; Software aplikasi komunikasi melalui internet; mesin antrian; panel display signage digital; perangkat
elektronik digital yang dapat dipakai/dikenakan terutama terdiri dari perangkat lunak untuk peringatan, pesan, email, dan
pengingat, dan untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data,
audio, gambar dan digital serta layar display/tampilan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032948
: 11/05/2021 12:18:30
:
: MATTIA DI BITONTO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Baik-Baik Gg. Midori No.7 Seminyak, Kuta, Kabupaten Badung, Bali
: Ahmad Al Fauzi S.H
: AFS LAW Perumahan Griya Santa Permai No. 23 Jalan Patih Nambi, Ubung Kaja,
Denpasar, Bali 80116

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BALI BREWING COMMUNITY
: Suatu penamaan merek

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru muda; Biru dongker; Oranye; Hitam
: 32
: ===Bir; India pale (bir) [IPAS]; bir hitam [bir malt panggang]; bir malt; bir pilsner; bir rasa buah; bir rendah alkohol; bitter [bir];
craft (bir); dark (bir); draught (bir); lager (Bir)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032949
: 11/05/2021 12:21:21
:
: ARGA SETA ASMARA SAKTI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Baskoro II RT 02 RW 18, Kota Surakarta, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Himeku
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Kuning
: 18
: ===dompet genggam kecil [tas]; ransel [tas sekolah Jepang]; tas; tas berpergian; tas kecil untuk pria; tas pundak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D102021032950
: 11/05/2021 12:28:04
:
: FAJAR YURISTANTO

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ranggeh Timur RT.001 RW.001 Ds.Kel.Ranggeh, Kec.Gondangwetan, Kabupaten
Pasuruan, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Daffa + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning, putih
: 20
: ===Bufet; Lemari hias; Lemari makan; Ranjang (Tempat Tidur); Tempat tidur per (spring bed); bantal; cermin [kaca perak];
guling; jemuran; kasur; kasur busa; kursi; lemari pakaian; meja; meja belajar; meja komputer; meja makan; meja tulis; rak
buku; rak sepatu; sofa===

740

Halaman 486 dari 1262

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032951
: 11/05/2021 12:28:17
:
: HASAN SALIM

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sikambing No.57 B, Kota Medan, Sumatera Utara, 20113
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CRYPTO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: GOLD
: 9
: ===Alat pengatur lampu (peredup lampu) (listrik); Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Fiting listrik; Kabel Antena; Kabel
HDMI; Kabel High definition interface (HDMI); Kabel Listrik Tahan Api; Kabel Listrik Tegangan Menengah; Kabel Listrik
Tegangan Tinggi; Kabel Listrik Tegangan rendah; Kabel listrik; Kabel listrik, harnessing, pengukur dan sakelar; Kawat-kawat
dan kabel-kabel listrik; Kotak listrik; Panel pengontrol (listrik); Pengatur pemindahan arus listrik; Peralatan kontrol listrik;
Peralatan listrik dan elektronik; Perangkat pengubah arus (listrik); Pipa saluran kabel listrik; SELONGSONG KABEL;
Sambungan untuk saluran listrik; Selongsong sambungan untuk kabel listrik; Stabilizer listrik; Stop kontak listrik; adaptor listrik;
alat penyalaan, listrik, untuk menyalakan dari kejauhan; ballast listrik untuk peralatan penerangan neon; benang pengenal
untuk kabel listrik; catu daya listrik; colokan dan soket listrik; colokan listrik; colokan, soket dan kontak lainnya [sambungan
listrik]; ducting untuk kabel listrik; gulungan kabel yang dilengkapi soket listrik [koneksi listrik]; gulungan, listrik; induktor [listrik];
induktor listrik; instalasi pencegahan pencurian, listrik; inverter [listrik]; jalur listrik; kabel [listrik]; kabel adaptor listrik untuk
headset; kabel audio dan video; kabel dan kabel listrik; kabel daya; kabel listrik; kabel listrik berisolasi mineral; kabel listrik
berlapis plastik; kabel listrik yang dilapisi karet; kabel vga; kabel, listrik; kabel-kabel; komponen listrik dan elektronik;
konduktor, listrik; koneksi untuk saluran listrik; konektor [listrik]; konektor kabel listrik; konektor kabel listrik berulir; konektor
listrik; konektor listrik terisolasi; kontak, listrik; konverter daya listrik; konverter untuk colokan listrik; konverter, listrik; kopling,
listrik; kotak persimpangan [listrik]; kunci, listrik; limiter [listrik]; meter arus listrik; meter listrik; panel instrumen (listrik); panel
kontrol [listrik]; panel listrik; panel pengontrol listrik; panel surya untuk produksi listrik; papan sirkuit listrik; pelat saklar listrik;
pemegang untuk gulungan listrik; penguji daya listrik; penguji sirkuit listrik; penutup pengaman untuk soket listrik; peralatan
dan perangkat untuk menghantarkan (conducting), menghubungkan (switching), mengubah (transforming), mengumpulkan
(accumulating), mengatur atau mengontrol listrik; perangkat kontrol arus listrik; peredam cahaya [regulator], listrik; sakelar
lampu listrik; sakelar pemutus listrik, sekering, atau pemutus sirkuit yang digunakan untuk mengontrol, melindungi, dan
mengisolasi peralatan listrik; sakelar sel [listrik]; sakelar, listrik; saklar jendela daya listrik untuk kendaraan bermotor; saklar
listrik; saluran [listrik]; salut lindung untuk kabel listrik; sambungan untuk kabel listrik ; sekering listrik; sel-sel listrik; selubung
identifikasi untuk kabel listrik; selubung untuk kabel listrik; soket listrik; starter untuk lampu listrik; steker dan kontak-kontak
lainnya [hubungan listrik]; switchbox [listrik]; terminal [listrik]; terminator listrik; transformator [listrik]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032953
: 11/05/2021 12:30:41
:
: PT Darya-Varia Laboratoria Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: South Quarter Tower C Lt. 18-19, Jl. R.A. Kartini Kav. 8 Cilandak Jakarta Selatan ,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TELZAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 5
: ===Sediaan obat dan farmasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021032954
: 11/05/2021 12:31:02
:
: ARYO BIMO RAMADHAN, Daniel Christie Wicaksono

Alamat Pemohon

: Jalan Selat Sunda I D2 No 5, Kota Malang, Jawa Timur

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 487 dari 1262

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Caneyo Geprek Express
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Merah
: 43
: ===Kedai; kedai ayam goreng===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021032955
: 11/05/2021 12:31:18
:
: MUHAMMAD FIKI FAUZAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOMP GRIYA JATIMURNI KAV 23, RT 004 / RW 005, KELURAHAN JATIMURNI,
KECAMATAN PONDOK MELATI, KOTA BEKASI, JAWA BARAT, Kota Bekasi, Jawa
Barat, 17431
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CukurBro
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Hitam, Putih
: 44
: ===Layanan blow rambut; Layanan tukang cukur; jasa perawatan rambut, pewarnaan rambut, penataan rambut, dan
pemotongan rambut; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan rambut; layanan mengepang rambut; layanan
pelurusan rambut; layanan penataan rambut dan salon kecantikan; layanan pengeriting rambut; layanan perawatan ekstensi
rambut; layanan perawatan rambut; layanan pewarnaan rambut; layanan salon penataan rambut; layanan salon penataan
rambut untuk wanita, pria dan anak-anak; layanan salon rambut; layanan salon rambut (hair shops); layanan salon rambut
untuk anak-anak; layanan salon rambut untuk pria; layanan salon rambut untuk wanita; layanan salon rambut untuk wanita,
pria dan anak-anak; layanan tukang cukur; memberikan informasi di bidang penataan rambut; memberikan informasi terkait
layanan penataan rambut dan salon kecantikan; memotong rambut; penataan rambut; perawatan Rambut; salon penataan
rambut; tata rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2148-21, Baekjemunhwa-ro, Gongju-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea
: Mutiara Suseno LL.B., M.H.
: Mutiara Patent Gedung Nilakandi Lantai 5 Jl. Roa Malaka Utara No. 1-3, Jakarta
Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: atom ATOMY & Characters
: Huruf Kanji "mi" artinya cantik

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 10
: ===Aparatus dan peralatan perawatan gigi; Peralatan dan instrumen medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032956
: 11/05/2021 12:31:23
:
: Atomy Co., Ltd.

: JID2021032957
: 11/05/2021 12:32:42
:
: PT Seratus Menang Terus

540 Etiket

540 Etiket

: Belleza BSA, 1ST Floor Unit 106, Jl. Letjen Soepeno, Grogol Utara, Kebayoran Lama
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210

Halaman 488 dari 1262

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: 100 Entertainment
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 41
: ===Hiburan online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Jasa produksi program video musik untuk siaran pada jaringan
komputer; Layanan hiburan, yaitu, penampilan langsung oleh bintang film, bintang televisi, bintang musik, influencer, penari,
karakter berkostum dan atlet; Menyediakan musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan; Publikasi dengan media
elektronik; jasa konsultasi yang berkaitan dengan musik; jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan video digital, audio, dan
multimedia; komposisi musik; pengaturan dan penyelenggaraan acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan
pendidikan atau karir; produksi film, film video dan serial televisi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021032958
: 11/05/2021 12:35:22
:
: Lemon Inc.

540 Etiket

: P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman,
KY1 – 1205
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Artist Xpress
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 9
: ===Kabel USB; Komputer dan perangkat periferal komputer; Media perekaman dan penyimpanan digital atau analog kosong;
Pegangan untuk diadaptasikan pada telepon genggam; Perangkat lunak aplikasi untuk ponsel pintar; Perangkat lunak
komputer untuk pendidikan; Telepon Seluler; aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon genggam; aksesoris untuk
perangkat seluler, portabel dan genggam, yaitu, earbud (perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang
telinga), earphone dan headphone; alarm; alat dan instrumen pengajaran; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh; aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; baterai; casing untuk ponsel pintar; earphone; film
pelindung diadaptasi untuk smartphone; headphone; headset; kacamata pelindung dari sinar matahari; kamera; kamus
elektronik; kamus elektronik genggam; komputer tablet; layar video; magnet; materi kursus pendidikan yang dapat diunduh;
pengisi daya USB ; pengisi daya baterai; penutup untuk smartphone; peralatan dan instrumen optik; perangkat lunak aplikasi;
perangkat untuk menghitung; publikasi elektronik yang dapat diunduh; robot humanoid dengan kecerdasan buatan; robot
pengajar; robot pengintai keamanan; speaker; tali (straps) untuk ponsel pintar (smart phones); tempat untuk kacamata; tempat
untuk telepon genggam; tongkat selfie digunakan sebagai aksesori smartphone; tutup pelindung untuk telepon genggam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 14F, 8, Teheran-ro 27-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea
: Miftahul Hilmi S.H., M.H.
: Jakarta Patent Bureau Graha Tirtadi, 1th Floor, Room 106 Jalan Pangeran Antasari
No. 18A Cipete Utara

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CALOBYE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Merah Muda dan Abu-abu
: 29, 30

: DID2021032959
: 11/05/2021 12:36:23
:
: Aplnature Co., Ltd

540 Etiket

Halaman 489 dari 1262

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Buah dan sayur yang dikeringkan; Hasil produksi susu; Jeli; Sediaan kacang; Susu protein; konnyaku (jeli yang
dikeringkan yang terbuat dari ujung akar-akaran yang dibumbui); makanan pengganti berbahan dasar buah dalam bentuk
batangan (non-medis); makanan pengganti berbahan dasar kacang dalam bentuk batangan (non-medis); makanan ringan
berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar sayuran; susu===
===Makanan berbentuk batangan yang mengandung sereal, berprotein dan berenergi ; havermut; kopi; makanan pengganti
berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis); makanan pengganti berbahan dasar sereal dalam bentuk
batangan (non-medis); makanan ringan berbasis sereal; pati konjak; pati untuk makanan dan minuman; persiapan sereal;
sereal bar protein tinggi; teh; tepung; yohkan [batangan pasta jeli manis]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021032960
: 11/05/2021 12:38:52
:
: ARYO BIMO RAMADHAN, Oktatetavino Yusufi Putra

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Selat Sunda I D2 No 5, Kota Malang, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Xing Pentol
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 43
: ===Kedai; warung yang menyediakan bakso===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021032961
: 11/05/2021 12:39:14
:
: PT Seratus Menang Terus

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Belleza BSA, 1ST Floor Unit 106, Jl. Letjen Soepeno, Grogol Utara, Kebayoran Lama
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: 100 Music
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 35
: ===Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher,
tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; beriklan di pers populer dan
profesional; desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; iklan situs web bisnis; jasa periklanan dan publisitas, yaitu,
mempromosikan barang, jasa, identitas merek dan informasi serta berita komersial pihak ketiga melalui media cetak, audio,
video, digital dan medium on-line; layanan iklan disediakan melalui Internet; layanan iklan, pemasaran dan publisitas; layanan
periklanan yang berkaitan dengan komersialisasi produk-produk baru; penyediaan konten teks, data, gambar, audio, video,
dan multimedia pra-rekaman yang dapat diunduh dengan biaya atau berlangganan pra-bayar, melalui Internet dan jaringan
elektronik dan komunikasi lainnya; produksi iklan televisi, radio dan online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek

: JID2021032962
: 11/05/2021 12:43:53
:
: PT Infrastruktur Digital Indonesia

540 Etiket

: The Convergence Indonesia, Lantai 21
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Endra Agung Prabawa S.H.,
: Roosdiono & Partners (a member of ZICO Law) The Energy 32 nd Floor SCBD Lot
11 A Jalan Jend. Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190 Indonesia

: Merek Kata dan Lukisan
: ID Logo + Infrastruktur Digital Indonesia

Halaman 490 dari 1262

566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Biru Muda dan Biru Tua
: 35
: ===Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa perantara komersial untuk
mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa pialang untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Layanan ritel atau
layanan grosir untuk mesin dan peralatan telekomunikasi atau mesin, peralatan; Toko telekomunikasi; jasa eceran atau
grosiran untuk peralatan dan instrumen telekomunikasi; layanan ritel atau grosir untuk mesin dan aparatus telekomunikasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032963
: 11/05/2021 12:44:08
:
: PT. PANGAN MASA DEPAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Blok Sukamulya Rt.003 Rw.005, Karang Anyar, Kandanghaur, Kabupaten
Indramayu, Jawa Barat
: Hendrawati Santoso S.H.
: Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E, Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PAGI JAYA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT
: 30
: ===Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras
jepang; Beras organik; Beras padi liar; Beras pratanak; Beras shirataki; Beras untuk bubur; beras analog; beras analog (Beras
yang terbuat dari singkong); beras buatan; beras hitam; beras ketan; beras merah; beras plumula untuk makanan; beras putih;
beras sekam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021032964
: 11/05/2021 12:44:32
:
: PT Seratus Menang Terus

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Belleza BSA, 1ST Floor Unit 106, Jl. Letjen Soepeno, Grogol Utara, Kebayoran Lama
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: 100 Music
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 38
: ===Jasa/layanan berbagi (sharing) foto dan berbagi (sharing) video, yaitu, transmisi elektronik file foto digital, konten video
dan audio visual antara pengguna internet; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; layanan penyiaran
audio dan video yang disediakan melalui Internet; layanan streaming audio, data, video, dan gambar di Internet; penyiaran
konten audiovisual dan multimedia melalui Internet; penyiaran konten video dan audio melalui Internet; siaran audio, video dan
multimedia melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; siaran musik; siaran program televisi melalui Internet; transmisi
suara, data, dan / atau gambar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek

: JID2021032965
: 11/05/2021 12:44:40
:
: PT KINAYA ANUGERAH ABADI

540 Etiket

: JL. TRISATYA NO.41, KEL. BOJONG RAWALUMBU, KEC. RAWALUMBU, Kota
Bekasi, Jawa Barat
: Kelvin Wibawa S.H.,
: Pondok Hijau Golf, Cluster Emerald, Jalan Emerald Selatan 2 No. 26, Gading
Serpong, Tangerang 15810

: Merek Kata dan Lukisan
: KINAYA ANUGERAH ABADI + LOGO

Halaman 491 dari 1262

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Merah, Oranye, Kuning, Hitam, Putih
: 35
: ===Layanan pengaturan acara [mengorganisir pameran atau pamern dagang untuk tujuan komersial atau periklanan];
Penyediaan dan penyebaran informasi, bantuan dan nasihat komersial untuk peserta pameran, pengunjung dan
penyelenggara pameran, termasuk semua informasi tersebut yang disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs
web; alih daya (bantuan komersial); iklan pengalaman, acara dan secara langsung; jasa alih daya [bantuan bisnis]; jasa
outsourcing dalam sifat mengatur kontrak layanan untuk orang lain; jasa outsourcing di bidang manajemen hubungan
pelanggan; jasa outsourcing di bidang operasi bisnis; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis perencana acara
khusus yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus
keperluan bisnis; online manpower recruitment and outsourcing; pemasaran acara; pengaturan dan penyelenggaraan
konferensi komersial, perdagangan dan bisnis, pertunjukan, dan pameran; sumber daya manusia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032966
: 11/05/2021 12:46:15
:
: PT. PANGAN MASA DEPAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Blok Sukamulya Rt.003 Rw.005, Karang Anyar, Kandanghaur, Kabupaten
Indramayu, Jawa Barat
: Hendrawati Santoso S.H.
: Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E, Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NICK WELL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, PUTIH, KUNING, ORANGE
: 30
: ===Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras
jepang; Beras organik; Beras padi liar; Beras pratanak; Beras shirataki; Beras untuk bubur; beras analog; beras analog (Beras
yang terbuat dari singkong); beras buatan; beras hitam; beras ketan; beras merah; beras plumula untuk makanan; beras putih;
beras sekam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, Germany
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AMBITION SECURE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 5
: ===fungisida; herbisida; sediaan untuk membasmi binatang perusak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021032967
: 11/05/2021 12:47:51
:
: Bayer Aktiengesellschaft

: JID2021032968
: 11/05/2021 12:50:07
:
: PT. Sinar Mogilolang

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Landak Baru Komp. Graha QualityNo. 15, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,
90222
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: Sinar Mogilolang Costruction

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 492 dari 1262

566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Merah, Hitam
: 37
: ===Jasa saran, konsultasi dan informasi yang berhubungan dengan jasa konstruksi bangunan, instalasi, pemeliharaan dan
perbaikan; konstruksi, perbaikan dan pemeliharaan bangunan; konstruksi, perbaikan dan pemeliharaan bangunan, dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; manajemen proyek konstruksi [pengawasan konstruksi]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021032969
: 11/05/2021 12:50:29
:
: PT Seratus Menang Terus

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Belleza BSA, 1ST Floor Unit 106, Jl. Letjen Soepeno, Grogol Utara, Kebayoran Lama
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: 100 Music
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 41
: ===Hiburan online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Jasa produksi program video musik untuk siaran pada jaringan
komputer; Layanan hiburan, yaitu, penampilan langsung oleh bintang film, bintang televisi, bintang musik, influencer, penari,
karakter berkostum dan atlet; Menyediakan musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan musik; jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan video digital, audio, dan multimedia; komposisi musik; pembuatan,
pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten hiburan multimedia, media elektronik, informasi,
video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto di bidang hiburan, orang, olahraga, seni,
budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi, alam, pendidikan, drama, biografi, humor, musik, hewan, dan
minat manusia; pengaturan dan penyelenggaraan acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau
karir; penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, dan tur-turnya, pertunjukan, rekaman audio dan
audiovisual yang tidak dapat diunduh menampilkan musik, hiburan berbasis musik, berita, penampilan, foto, biografi dan
informasi hiburan lainnya yang ditampilkan dalam situs web===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021032970
: 11/05/2021 12:51:29
:
: PT Infrastruktur Digital Indonesia

540 Etiket

: The Convergence Indonesia, Lantai 21
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Endra Agung Prabawa S.H.,
: Roosdiono & Partners (a member of ZICO Law) The Energy 32 nd Floor SCBD Lot
11 A Jalan Jend. Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ID Logo + Infrastruktur Digital Indonesia
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Biru Muda dan Biru Tua
: 37
: ===instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras komputer untuk sistem telekomunikasi; pembangunan menara
telekomunikasi; pemeliharaan dan perbaikan jaringan, peralatan, dan instrumen telekomunikasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032971
: 11/05/2021 12:53:17
:
: CHABAA BANGKOK CO., LTD.

540 Etiket

: NO. 470, MU1, SUKHUMVIT ROAD, BANG PU MAI SUB-DISTRICT, MUEANG
SAMUT PRAKAN DISTRICT, SAMUT PRAKAN PROVINCE, THAILAND

Halaman 493 dari 1262

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Good Mate dan Logo G
: Good Mate = teman baik

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 29
: ===Hasil produksi susu; Makanan ringan berbahan dasar yoghurt; Yoghurt; krim [produk susu]; minuman berbahan dasar
susu dengan kandungan buah-buahan; minuman susu, susu sebagai komponen utama; susu; susu gandum; susu kedelai;
susu teh, susu sebagai komponen utama===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032972
: 11/05/2021 12:53:51
:
: PT. PANGAN MASA DEPAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Blok Sukamulya Rt.003 Rw.005, Karang Anyar, Kandanghaur, Kabupaten
Indramayu, Jawa Barat
: Hendrawati Santoso S.H.
: Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E, Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CRUISE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, KUNING EMAS (GOLD), PUTIH
: 30
: ===Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras
jepang; Beras organik; Beras padi liar; Beras pratanak; Beras shirataki; Beras untuk bubur; beras analog; beras analog (Beras
yang terbuat dari singkong); beras buatan; beras hitam; beras ketan; beras merah; beras plumula untuk makanan; beras putih;
beras sekam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021032973
: 11/05/2021 12:55:36
:
: PT Infrastruktur Digital Indonesia

540 Etiket

: The Convergence Indonesia, Lantai 21
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Endra Agung Prabawa S.H.,
: Roosdiono & Partners (a member of ZICO Law) The Energy 32 nd Floor SCBD Lot
11 A Jalan Jend. Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ID Logo + Infrastruktur Digital Indonesia
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Biru Muda dan Biru Tua
: 38
: ===layanan penyedia layanan internet [ISP]; layanan telekomunikasi dan komunikasi; layanan telekomunikasi disediakan
melalui jaringan serat optik, nirkabel dan kabel; menyediakan akses pengguna ke Internet [penyedia layanan]; menyediakan
telekomunikasi nirkabel melalui jaringan komunikasi elektronik; penyiaran multimedia melalui Internet; telekomunikasi; transfer
informasi dan data melalui Internet; transmisi data, audio, video dan file multimedia; transmisi informasi melalui kabel;
transmisi konten multimedia melalui Internet; transmisi suara, gambar, sinyal dan data, suara dengan kabel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032974
: 11/05/2021 12:56:22
:
: SKIN CRAFT SDN. BHD.

540 Etiket

: LOT 1808, JALAN KPB 3, KAWASAN PERINDUSTRIAN KG. BARU BALAKONG,
43300 SERI KEMBANGAN, SELANGOR, MALAYSIA.

Halaman 494 dari 1262

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rulita Windawati Mongan S.Kom
: PT. KARYA PATEN INDONESIA Centennial Tower, 29 Floor Unit D-F, Jl. Jend.
Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta Selatan 12930,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DEPELLE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 5
: ===Produk perawatan kulit mengandung obat; suplemen diet; suplemen nutrisi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032975
: 11/05/2021 12:58:36
:
: PT. ERGON OIL INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Palma One Lantai 13, Suite 1305, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X.2 No.4, Kel.
Kuningan Timur, Kec. Setiabudi
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OmniVolt
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Ungu
: 17
: ===minyak isolasi untuk transformator===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021032976
: 11/05/2021 12:58:51
:
: PT Infrastruktur Digital Indonesia

540 Etiket

540 Etiket

: The Convergence Indonesia, Lantai 21
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Endra Agung Prabawa S.H.,
: Roosdiono & Partners (a member of ZICO Law) The Energy 32 nd Floor SCBD Lot
11 A Jalan Jend. Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ID Logo + Infrastruktur Digital Indonesia
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Biru Muda dan Biru Tua
: 42
: ===Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk pengoperasian sistem televisi kabel,
sistem distribusi konten, dan sistem komunikasi.; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat
lunak untuk digunakan oleh komunikasi broadband dan industri layanan kabel untuk digunakan dalam manajemen jaringan
dan untuk manajemen akun pelanggan; Menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
online untuk memproses pembayaran nirkabel; Penyediaan dan situs web jaringan online interaktif, melalui jaringan
komunikasi elektronik, jaringan komputer lokal dan global dan perangkat komunikasi nirkabel, yang menampilkan teknologi
untuk memudahkan pengguna dalam memprogram audio, video, film, teks dan konten multimedia lainnya; jasa penelitian di
bidang teknologi informasi dan telekomunikasi; jasa-jasa perlindungan jarak jauh untuk telepon nirkabel dan komputasi
bergerak dan perangkat komunikasi, yaitu, penghapusan data, pencadangan data dan pemulihan data; jasa-jasa perlindungan
jarak jauh untuk telepon nirkabel dan komputasi seluler dan perangkat komunikasi, yaitu, menyediakan jasa-jasa perlindungan
virus komputer dari jarak jauh dalam perangkat ini; konsultasi di bidang teknologi telekomunikasi; pengelolaan jaringan
nirkabel untuk orang lain; pengembangan sistem transmisi data; pengembangan, pemeliharaan dan pembaruan jaringan
telekomunikasi===

Halaman 495 dari 1262

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032977
: 11/05/2021 12:59:30
:
: PT. PANGAN MASA DEPAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Blok Sukamulya Rt.003 Rw.005, Karang Anyar, Kandanghaur, Kabupaten
Indramayu, Jawa Barat
: Hendrawati Santoso S.H.
: Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E, Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BPJ BAGUS PERSADA JAYA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HIJAU, KUNING EMAS (GOLD), COKLAT, HITAM
: 30
: ===Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras
jepang; Beras organik; Beras padi liar; Beras pratanak; Beras shirataki; Beras untuk bubur; beras analog; beras analog (Beras
yang terbuat dari singkong); beras buatan; beras hitam; beras ketan; beras merah; beras plumula untuk makanan; beras putih;
beras sekam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032978
: 11/05/2021 13:01:33
:
: PT. MADISON INTIPRATAMA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Daan Mogot Km. 18 , Kota Tangerang, Banten, 15122
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Daya Selaras Group
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan Putih
: 16, 39
: ===bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur ulang; wadah pengemasan industri dari kertas atau karton===
===jasa logistik yang terdiri dari penyimpanan, pengangkutan dan pengiriman barang; transportasi, pengiriman, pengemasan,
dan penyimpanan barang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032979
: 11/05/2021 13:02:45
:
: HARTONO SUTANTO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Darmo Harapan Indah VI / WW - 01, RT.003/RW.007, Kel. Tandes, Kec. Tandes,
Kota Surabaya, Jawa Timur
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih.
: 25
: ===Baju Hangat; Busana Muslim; Jaket-jaket; Mukena; Pakaian olahraga; Selop; alas kaki; blus; bra; celana dalam; celana
panjang; celana pendek; dasi; gaun; ikat pinggang [pakaian]; jas; jas hujan; jilbab; kaos kaki; kaos oblong; kemeja; kerudung
[pakaian]; kutang wanita; pakaian; pakaian dalam; pakaian renang; penutup kepala; piyama; rok; rompi; sandal; sarung;
sarung tangan [pakaian]; sepatu; singlet; sol untuk alas kaki; syal; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: JID2021032980
: 11/05/2021 13:05:24
:

540 Etiket

Halaman 496 dari 1262

730

740

Nama Pemohon

: PT Infrastruktur Digital Indonesia

Alamat Pemohon

: The Convergence Indonesia, Lantai 21
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Endra Agung Prabawa S.H.,
: Roosdiono & Partners (a member of ZICO Law) The Energy 32 nd Floor SCBD Lot
11 A Jalan Jend. Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190 Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IDEANET
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Muda dan Biru Tua
: 35
: ===Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa perantara komersial untuk
mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa pialang untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Layanan ritel atau
layanan grosir untuk mesin dan peralatan telekomunikasi atau mesin, peralatan; Toko telekomunikasi; jasa eceran atau
grosiran untuk peralatan dan instrumen telekomunikasi; layanan ritel atau grosir untuk mesin dan aparatus telekomunikasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032981
: 11/05/2021 13:05:26
:
: SAFE-RUN INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.111 Hengchangjing Road, Zhou Shi Town , Kunshan City, Jiangsu Province,
China
: Muhammad Faisal S.H.,
: ACACIA Octrooibureau Kemang Swatama Blok B-18 Rt/002 Rw/008

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAFE-RUN + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKELAT, JINGGA, HITAM & PUTIH
: 7
: ===Mekanisme kemudi untuk mesin atau motor; alat vulkanisasi; aparatur mengangkat; cetakan menjadi bagian dari mesin
untuk digunakan dalam pembuatan barang karet; kerekan; konveyor (mesin); mesin embossing; peralatan penanganan
bongkar muat; robot industri; sabuk untuk konveyor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D102021032982
: 11/05/2021 13:06:44
:
: KHASAN BISRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bojoasri, RT/RW: 007/003 Desa Bojoasri Kec. Kalitengah Kab. Lamongan,
Kabupaten Lamongan, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RUDJI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning
: 25
: ===Songkok (Peci); penutup kepala===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021032983
: 11/05/2021 13:09:06
:
: PT. PANGAN MASA DEPAN

540 Etiket

540 Etiket

: Blok Sukamulya Rt.003 Rw.005, Karang Anyar, Kandanghaur, Kabupaten
Indramayu, Jawa Barat

Halaman 497 dari 1262

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Hendrawati Santoso S.H.
: Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E, Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WA LEMU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HITAM, PUTIH, KREM, KUNING EMAS (GOLD), COKLAT
: 30
: ===Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras
jepang; Beras organik; Beras padi liar; Beras pratanak; Beras shirataki; Beras untuk bubur; beras analog; beras analog (Beras
yang terbuat dari singkong); beras buatan; beras hitam; beras ketan; beras merah; beras plumula untuk makanan; beras putih;
beras sekam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032984
: 11/05/2021 13:09:41
:
: OLOAN TOPAS

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Patemon 3 /162, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WANG MAO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: EMAS,MERAH
: 2
: ===Cat anti kerak; Cat semprot; Cat untuk bangunan; bubuk cat; cat *; cat aditif; cat anti air; cat anti bakteri; cat anti bocor; cat
anti jamur; cat anti karat; cat anti lembab; cat anti-fouling; cat asbes; cat berbasis resin sintetis; cat besi; cat dasar; cat duco;
cat glasir; cat kayu; cat kedap api; cat metalik; cat minyak; cat perak untuk keramik; cat resin sintetis; cat rumah; cat tembok;
cat-cat pelapis untuk anti kebocoran pada atap-atap rumah / atap-atap bangunan; cat-cat pelapis untuk batu-batu alam; catcat pelapis untuk genteng-genteng; cat-cat pelapis untuk talang-talang air; pelapis tahan cuaca [cat]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032985
: 11/05/2021 13:10:30
:
: SAFE-RUN INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD.

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.111 Hengchangjing Road, Zhou Shi Town , Kunshan City, Jiangsu Province,
China
: Muhammad Faisal S.H.,
: ACACIA Octrooibureau Kemang Swatama Blok B-18 Rt/002 Rw/008

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAFE-RUN + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKELAT, JINGGA, HITAM & PUTIH
: 9
: ===Peralatan kontrol jarak jauh; alat pengolah data; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; instalasi listrik untuk
kendali jarak jauh operasi industri; instrumen survei; perangkat lunak komputer, direkam; program pengoperasian komputer,
direkam; radio kendaraan; terminal layar sentuh interaktif===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021032986
: 11/05/2021 13:10:42
:
: Lemon Inc.

540 Etiket

: P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman,
KY1 – 1205

Halaman 498 dari 1262

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Artist Xpress
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 41
: ===Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser, pertunjukan langsung, acara khusus
hiburan, acara seni dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga;
Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan seminar, lokakarya, kelas, webinar, konferensi,
instruksi online, dan program pembelajaran jarak jauh; Layanan fotografi; Layanan pelatihan; Mengorganisasi kontes bakat
dan pertunjukan pemberian penghargaan musik dan televisi; Menyediakan penggunaan sementara permainan interaktif yang
tidak dapat diunduh; Penyediaan permainan video online yang tidak dapat diunduh; Presentasi video musik melalui perangkat
seluler secara online; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau melalui
televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara
online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan dan hiburan disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; jasa hiburan, yaitu jasa film, program
televisi dan produksi video; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara program permainan komputer
multimedia interaktif yang tidak dapat diunduh; jasa-jasa produksi film televisi; jasa-jasa produksi program televisi; layanan
hiburan; layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan musik; layanan studio rekaman; memberikan
informasi online yang berkaitan dengan hiburan atau pendidikan; memberikan informasi tentang pendidikan, pelatihan,
hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; mengatur, mengorganisir, dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan;
mengatur, mengorganisir, mengadakan, dan menyelenggarakan acara hiburan sosial; menyediakan informasi dalam bidang
musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global; menyediakan penggunaan sementara game online yang tidak
dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; penerbitan multimedia dari barang cetakan,
buku, majalah, jurnal, koran, buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video, musik dan publikasi elektronik; pengaturan dan
penyelenggaraan kompetisi musik; pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan musik; penyediaan informasi yang berkaitan
dengan musik; produksi pertunjukan bakat; publikasi informasi secara elektronik tentang berbagai topik on-line===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021032987
: 11/05/2021 13:11:58
:
: MERRY KRISTINA NATALIA PANNIRAAGOUW

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bandengan Utara I No. 55, RT.005/RW.012, Kel. Pekojan, Kec. Tambora , Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SWEET MONSTA + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Jingga, merah muda, hijau, putih.
: 35
: ===Administrasi urusan bisnis waralaba; Booth penjualan minuman ringan serta makanan; Gerai penjualan makanan dan
minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran;
Jasa perdagangan; Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer
dan situs web (website); Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko penjual
Makanan dan Minuman secara online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman;
Layanan toko ritel online; administrasi franchise (waralaba); jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa
pemasaran; layanan distribusi grosir untuk makanan dan minuman; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman;
layanan toko ritel untuk makanan dan minuman; layanan waralaba dan ritel; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba;
toko; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021032988
: 11/05/2021 13:14:49
:
: MATTIA DI BITONTO

Alamat Pemohon

: Jl. Baik-Baik Gg. Midori No.7 Seminyak, Kuta, Kabupaten Badung, Bali

740

540 Etiket

Halaman 499 dari 1262

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ahmad Al Fauzi S.H
: AFS LAW Perumahan Griya Santa Permai No. 23 Jalan Patih Nambi, Ubung Kaja,
Denpasar, Bali 80116

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BALI BEER FACTORY
: Suatu penamaan merek

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru muda; Biru dongker; Oranye; Hitam
: 32, 40, 43
: ===Bir; India pale (bir) [IPAS]; bir hitam [bir malt panggang]; bir malt; bir pilsner; bir rasa buah; bir rendah alkohol; bitter [bir];
craft (bir); dark (bir); draught (bir); lager (Bir)===
===Jasa pabrik pembuatan bir; Jasa pembuatan minuman beralkohol/minuman keras; Layanan produksi (produsen) minuman
beralkohol sesuai pesanan (kontrak); pengolahan bahan baku untuk pembuatan makanan dan minuman===
===Bar; Restoran; Rumah bir===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032989
: 11/05/2021 13:15:18
:
: PHUA ROBIN WIBOWO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. RS. Fatmawati / 14, Cilandak Barat, Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta
: Hendrawati Santoso S.H.
: Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E, Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MICHAEL ARMINI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING EMAS (GOLD), PUTIH
: 18
: ===BENANG KULIT; Barang-barang terbuat dari kulit dan imitasi dari kulit, yaitu, sarung, tas, pouch dan tas jinjing untuk
komputer, tablet, smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Barang-barang yang terbuat dari kulit imitasi
kulit, yaitu, tas, pouch, dan tas jinjing untuk perangkat keras komputer, perangkat penyimpanan komputer, tablet, smartphone,
perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Dompet; Dompet dengan RFID; Dompet kartu (dompet nota), tas kerja, tas
kecil penyimpan surat dan dokumen (attaché cases), tas sekolah, tas kulit bersabuk untuk seholah, tas pantai, tas untuk
olahraga, tas pinggang, tas selempang untuk bepergian, koper, koper besar, tas untuk bepergian, ransel, tas belanja, tas
genggam, kantong (pouches), tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi, tas perlengkapan mandi yang dijual kosong, tas garmen
untuk perjalanan, kumpulan tas untuk bepergian yaitu kumpulan koper terkoordinasi untuk bepergian, dompet kunci (terbuat
dari kulit); KULIT YANG SUDHA DISAMAK; Kantong kulit; Koper listrik; Koper robot; Kulit sintetis; Payung, payung matahari,
tongkat untuk berjalan; Ransel; Ransel, tas carry all dan tas perjalanan; TALI UNTUK MENUNTUN ANAK BALITA
BERJALAN; TAS PELANA; Tali; Tas Kulit; Tas anak; Tas dan barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas kantor,
koper, tali, label, tali pengikat; tas untuk olahraga; ransel; tas pantai; tas buku; dompet untuk uang logam; tas kosmetik dijual
kosong; tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang beritsleting; tas
tangan; ransel; dompet saku; tas untuk perlengkapan menginap semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah bersabuk
dari kulit; koper; tas besar yang bagian atasnya terbuka; tas untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit atau kulit
imitasi; dompet kunci; payung matahari; payung, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau
berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Tas kosmetik; Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas
perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari bahan
berlapis); Tas-tas; Tongkat; bulu tiruan; cambuk; dompet; dompet [tas], bukan dari logam mulia; dompet genggam kecil [tas];
dompet kartu; dompet kulit; dompet kulit [tas]; dompet kunci; dompet saku; dompet travel [tas]; gantungan kunci; kalung anjing;
kalung untuk hewan peliharaan; kantong pelana *; kasing kulit; kekang kuda; koper; koper [bagasi]; koper berpergian; koper
dan tas bepergian; koper dan tas jinjing; koper kecil; koper kulit; koper lipat; koper troli; kotak kulit; kotak make up; kulit; kulit
dan imitasi kulit; kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, yaitu kantong, dompet, sarung, tas,
amplop, kotak, tempat kartu kredit, dompet, tali, dompet [purses], tas punggung, tali bahu, koper besar, tas untuk bepergian
dan penutup perabot dari kulit, papan dari kulit, moleskin [kulit imitasi]; kulit dan tas kulit imitasi; kulit imitasi; kulit mentah; kulit
setengah jadi; kulit untuk furnitur; kulit untuk sepatu; kulit-kulit; label kulit; pakaian untuk kuda; payung; payung dan payung
matahari; payung golf; payung hujan; payung matahari; payung tahan hujan; payung teras; pecut kuda; pelana; penutup tahan
air berbentuk khusus disesuaikan untuk melindungi ransel; ransel; ransel [tas sekolah Jepang]; ransel dengan roda berputar;
ransel di kastor; ransel hiking; ransel kanvas; ransel kecil; ransel kecil (daypack); ransel pendaki gunung; ransel sekolah;
ransel troli; ransel untuk membawa bayi; ransel untuk pendaki gunung; ransel yang menggunakan tali dengan sistem serut;
rantai dompet; sabuk kulit; sabuk pelana; sepatu kuda; sporran; tali bahu; tali kekang; tali kekang kulit; tali kulit; tali kulit
[sadel]; tali pengikat; tali untuk dompet [tas]; tali untuk hewan; tas; tas (trunk) bepergian; tas *; tas belanja; tas bepergian; tas
beroda; tas berpergian; tas hiking; tas jinjing; tas jinjing dan ransel; tas kantor; tas kecil untuk pria; tas kerja; tas kulit; tas kunci;
tas kurir; tas make-up; tas make-up dijual kosong; tas olahraga; tas peralatan; tas perjalanan; tas pinggang; tas plastik; tas
popok; tas pundak; tas tangan; tas travel terbuat dari bahan plastik; tas troli; tas wanita; tongkat; tongkat hiking; tongkat
rotan===

740

Halaman 500 dari 1262

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032991
: 11/05/2021 13:17:35
:
: PT. Bossi Perkasa Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rukan Artha Gading Niaga Blok H No. 26
JL. Boulevard Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: bossi
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: warna : orange dan teal
: 5
: ===Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari
Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok,
minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelantempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan
pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung obat dan
anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk pria/wanita
dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021032992
: 11/05/2021 13:18:47
:
: PT Infrastruktur Digital Indonesia

540 Etiket

: The Convergence Indonesia, Lantai 21
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Endra Agung Prabawa S.H.,
: Roosdiono & Partners (a member of ZICO Law) The Energy 32 nd Floor SCBD Lot
11 A Jalan Jend. Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IDEANET
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Muda dan Biru Tua
: 37
: ===instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras komputer untuk sistem telekomunikasi; pembangunan menara
telekomunikasi; pemeliharaan dan perbaikan jaringan, peralatan, dan instrumen telekomunikasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032993
: 11/05/2021 13:20:33
:
: SAFE-RUN INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.111 Hengchangjing Road, Zhou Shi Town , Kunshan City, Jiangsu Province,
China
: Muhammad Faisal S.H.,
: ACACIA Octrooibureau Kemang Swatama Blok B-18 Rt/002 Rw/008

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAFE-RUN + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKELAT, JINGGA, HITAM & PUTIH
: 12
: ===Ban-ban mobil; Mobil tanpa pengemudi (mobil otonom); ban pneumatik; ban untuk roda kendaraan; kendaraan elektrik;
kendaraan remote control, selain mainan; mobil; mobil otonom mobil otomatis mobil tanpa pengemudi; mobil robot; truk
dengan fitur crane dimasukkan===

740

Halaman 501 dari 1262

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021032994
: 11/05/2021 13:22:01
:
: Budi Hartono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. TB Simatupang RT 008 RW 003 Rambutan Ciracas Jakarta Timur, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13740
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MAVI WATER
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Biru
: 32
: ===air minum dalam kemasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021032995
: 11/05/2021 13:26:12
:
: SAFE-RUN INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD.

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.111 Hengchangjing Road, Zhou Shi Town , Kunshan City, Jiangsu Province,
China
: Muhammad Faisal S.H.,
: ACACIA Octrooibureau Kemang Swatama Blok B-18 Rt/002 Rw/008

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAFE-RUN + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKELAT, JINGGA, HITAM & PUTIH
: 35
: ===iklan; iklan online pada jaringan komputer; jasa pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk bisnis lain];
layanan agen ekspor-impor; layanan perantara komersial; memberikan informasi bisnis melalui situs web; organisasi pameran
dagang; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan; pemasaran; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan
penjual barang dan jasa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021032996
: 11/05/2021 13:28:56
:
: PT Rezeki Kuliner Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Mall Cambridge City Square Lt. 1, Jln S.Parman No 217 , Kota Medan, Sumatera
Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SENSORIUM BALI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Keabuan (#A2A998), Putih
: 43
: ===Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan
minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar
cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Kafe kopi; Kafe-kafe; Restoran; delicatessens
[restoran]; jasa restoran; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; layanan kafe dan kafetaria;
layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria dan restoran; layanan restoran, katering, bar
dan ruang koktail; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; menyajikan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; restoran, bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge
koktail===

740

Halaman 502 dari 1262

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D172021032997
: 11/05/2021 13:30:01
:
: Falentinus Tombor

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Colol RT.009 RW.006 , Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Rodak Coffee
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 30
: ===Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi seduh; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu; es kopi; kopi
buatan; kopi dan coklat; kopi instan; minuman berbahan dasar kopi; minuman biji kopi; minuman es berbahan dasar kopi;
minuman kopi; minuman kopi dengan campuran susu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021032998
: 11/05/2021 13:30:36
:
: SAFE-RUN INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD.

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.111 Hengchangjing Road, Zhou Shi Town , Kunshan City, Jiangsu Province,
China
: Muhammad Faisal S.H.,
: ACACIA Octrooibureau Kemang Swatama Blok B-18 Rt/002 Rw/008

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAFE-RUN + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKELAT, JINGGA, HITAM & PUTIH
: 37
: ===balancing ban; layanan perbaikan kerusakan kendaraan; membangun kembali mesin yang telah aus atau hancur
sebagian; memberikan informasi terkait perbaikan kendaraan; pemasangan dan perbaikan alat listrik; pemasangan,
pemeliharaan, dan perbaikan mesin; pemeliharaan kendaraan; vulkanisasi ban [perbaikan]; vulkanisir ban===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Baik-Baik Gg. Midori No.7 Seminyak, Kuta, Kabupaten Badung, Bali
: Ahmad Al Fauzi S.H
: AFS LAW Perumahan Griya Santa Permai No. 23 Jalan Patih Nambi, Ubung Kaja,
Denpasar, Bali 80116

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BALI BEER LABORATORY
: Suatu penamaan merek

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru muda; Biru dongker; Oranye; Hitam
: 32, 43
: ===Bir; India pale (bir) [IPAS]; bir hitam [bir malt panggang]; bir malt; bir pilsner; bir rasa buah; bir rendah alkohol; bitter [bir];
craft (bir); dark (bir); draught (bir); lager (Bir)===
===Bar; Restoran; Rumah bir===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021033000
: 11/05/2021 13:31:56
:
: PT Infrastruktur Digital Indonesia

Alamat Pemohon

: The Convergence Indonesia, Lantai 21

740

: DID2021032999
: 11/05/2021 13:30:53
:
: MATTIA DI BITONTO

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 503 dari 1262

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Endra Agung Prabawa S.H.,
: Roosdiono & Partners (a member of ZICO Law) The Energy 32 nd Floor SCBD Lot
11 A Jalan Jend. Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IDEANET
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Muda dan Biru Tua
: 38
: ===layanan penyedia layanan internet [ISP]; layanan telekomunikasi dan komunikasi; layanan telekomunikasi disediakan
melalui jaringan serat optik, nirkabel dan kabel; menyediakan akses pengguna ke Internet [penyedia layanan]; menyediakan
telekomunikasi nirkabel melalui jaringan komunikasi elektronik; penyiaran multimedia melalui Internet; telekomunikasi; transfer
informasi dan data melalui Internet; transmisi data, audio, video dan file multimedia; transmisi informasi melalui kabel;
transmisi konten multimedia melalui Internet; transmisi suara, gambar, sinyal dan data, suara dengan kabel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033001
: 11/05/2021 13:35:12
:
: PT. Gresik Cipta Sejahtera

540 Etiket

: Jl.KIG Raya Selatan A-5, Kel.Randuagung Kec.Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa
Timur, 61121
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HUMACID MULTI SEJAHTERA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Hijau, Putih, Coklat, Hitam
: 1
: ===Hasil-hasil kimia digunakan untuk pertanian, kehutanan, perkebunan buah-buahan, perkebunan bunga-bunga, pada
khususnya pupuk-pupuk daun-daunan, pupuk-pupuk akar tanaman, bahan-bahan stimulasi bio, sediaan-sediaan untuk
memperbaiki (korektor) tanah dan/atau air, sediaan-sediaan untuk meningkatkan kesehatan tanaman, termasuk atas dasar
bahan-bahan mentah organik; dolomit untuk keperluan industri; pupuk nitrogen; pupuk organik cair (biokultur tanah, biokultur
daun, antigen); sediaan perbaikan tanah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033002
: 11/05/2021 13:35:44
:
: PT. Cardolestari Indonesia

540 Etiket

: Jl. Sultan Hasanudin No. 73,
Jakarta Selatan
, DKI Jakarta
: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SOMEDAY CASUAL CLOTHING COMPANY
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah muda dan putih
: 25
: ===Baju renang; Kaos tanpa lengan; Selop; Tutup kepala; alas kaki; atasan [pakaian]; celana; celana leging; celana olahraga;
celana pakaian; celana panjang; celana panjang [pakaian kantor]; celana pendek; celana pendek boxer; celana pendek untuk
berenang; dasi; ikat pinggang [pakaian]; kaos kaki; kaos oblong; kaos singlet; kemeja [pakaian bisnis]; kutang wanita; pakaian;
pakaian dalam; pakaian jadi; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian wanita; sabuk pinggang [pakaian]; sandal;
sarung; sarung tangan [pakaian]; sepatu; sol sandal; suspender stocking; topi===

Halaman 504 dari 1262

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D172021033003
: 11/05/2021 13:35:50
:
: Rudolf Supardi

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Desa Colol RT. 001 RW. 008, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Poco Nembu Coffee
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau;biru;hitam;putih;merah;kuning
: 30
: ===Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi seduh; Kopi yang tidak disangrai; es kopi; kopi; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi
instan; kopi kantongan; kopi yang belum dipanggang; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau
kakao dengan atau tanpa susu; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minumanminuman berbahan dasar kopi;; produk-produk kopi; sediaan minuman kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033004
: 11/05/2021 13:36:16
:
: SAFE-RUN INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD.

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.111 Hengchangjing Road, Zhou Shi Town , Kunshan City, Jiangsu Province,
China
: Muhammad Faisal S.H.,
: ACACIA Octrooibureau Kemang Swatama Blok B-18 Rt/002 Rw/008

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAFE-RUN + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKELAT, JINGGA, HITAM & PUTIH
: 42
: ===desain perangkat lunak komputer; melakukan studi proyek teknis; pemantauan sistem komputer dengan akses jarak jauh;
pemeliharaan perangkat lunak komputer; pemrograman komputer; penelitian dan pengembangan produk baru untuk orang
lain; penelitian di bidang perlindungan lingkungan; penelitian ilmiah; penelitian mekanis; penelitian teknologi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021033005
: 11/05/2021 13:36:39
:
: Lemon Inc.

540 Etiket

: P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman,
KY1 – 1205
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Artist Xpress
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 42
: ===Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk perdagangan elektronik, videosesuai-permintaan, game online interaktif, menjelajah internet, dan mengirim dan menerima email dan pesan instan;
Perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk pendidikan interaktif, yaitu, simulasi
pengajaran dan ujian melalui ruang kelas belajar secara elektronik (e-learning), langsung (live), dan virtual di bidang
manajemen proyek; Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; Platform sebagai Layanan (PaaS); Platform sebagai layanan
(PAAS) yang menampilkan paltform peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam grup komunikasi, yaitu olahpesan
cepat, berbagi file, pencarian dan posting teks, video, gambar dan multimedia; desain perangkat lunak aplikasi, membuat
perangkat lunak aplikasi, atau pemeliharaan perangkat lunak aplikasi; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); layanan
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pemrograman komputer; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak
untuk penjadwalan dan pengelolaan kalender, kontak, rapat online, konferensi telepon, dan konferensi video; layanan
penyediaan piranti lunak yang tidak dapat diunduh secara online untuk membuat, mengedit, mengirimkan, dan memantau
presentasi multimedia yang didistribusikan melalui Internet dan telepon ke beberapa peserta; penyimpanan elektronik musik
digital; platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk pengiriman pesan
elektronik dan transmisi audio, video, gambar foto, teks, grafik dan data; platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang
menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk pengembangan, penyebaran, dan manajemen/pengelolaan sistem dan
aplikasi komputer===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033006
: 11/05/2021 13:40:30
:
: Raditya Kosasih

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pulau Laki IV Blok K-6/12, RT 008/RW 009, Kelurahan Kembangan Utara,
Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GoTo (stylized)
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan putih
: 9
:
===Antarmuka Pemrogaman Aplikasi (API) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa-jasa secara daring
(online) untuk membangun jaringan sosial, membangun aplikasi jejaring sosial, dan untuk memungkinakan para penggunanya
menemukan, mengunduh, mengunggah, mengakses dan mengelola data; Aplikasi perangkat lunak komputer di bidang
periklanan dan layanan perdagangan elektronik; Aplikasi perangkat lunak secara lengkap (super app) untuk layanan
komunikasi elektronik, layanan penjualan barang, layanan penjualan jasa, layanan pengantaran barang, layanan kesehatan,
layanan keuangan dan layanan ketenagakerjaan; Dompet elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi
pembayaran; Dompet elektronik yang dapat diunduh; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang terdiri dari dompet
digital yang dapat menyimpan informasi data pelanggan untuk mengakses kupon voucher, kode voucher dan potongan harga
di penjual eceran dan untuk mendapatkan loyalitas atau hadiah uang yang dapat ditambahkan dalam akun pelanggan;
Perangkat lunak aplikasi yang terkait dengan penyewaan mobil, taksi, dan semua jenis layanan penyewaan kendaraan
penumpang; Perangkat lunak komputer untuk pendidikan; Perangkat lunak komputer untuk pengumpulan, pengelolaan,
pengeditan, pengorganisasian, modifikasi, transmisi, pembagian, dan penyimpanan data dan informasi; Perangkat lunak yang
menyediakan dompet digital.; Peranti lunak aplikasi komputer untuk telepon pintar, alat PDA dan komputer tablet, yaitu,
peranti lunak untuk digunakan oleh pengemudi kendaraan dan penumpang untuk mengakses, melihat, dan berinteraksi
dengan dan mengunduh (download) konten informasi dan hiburan [sehubungan dengan otomobil]; Peranti lunak komputer
untuk pesan elektronik; Piranti lunak komputer e-commerce yang bisa diunduh yang memungkinkan pengguna untuk
melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer dan komunikasi global; Program komputer untuk menjalankan
transaksi melalui e-commerce; aplikasi perangkat seluler yang dapat diunduh (downloadble) untuk merekam data mengemudi,
menghasilkan penilaian mengemudi, permintaan bantuan di jalan, pemeriksaan kesehatan kendaraan, pengiriman pengingat
pemeliharaan, pelacakan lokasi mobil, penyampaikan peringatan vandalisme, penyediaan informasi keselamatan pengemudi
[sehubungan dengan otomobi]; aplikasi seluler; aplikasi yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan
dengan perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk telepon
seluler yang memungkinkan pelanggan untuk mencari melalui basis data online di bidang pakaian, sepatu, aksesoris, jam
tangan, mainan, dan kartu untuk perdagangan, dan untuk membeli barang-barang konsumen dan melihat informasi produk;
perangkat lunak aplikasi mobile untuk memperoleh, mengatur dan pemesanan jasa transportasi; perangkat lunak aplikasi
mobile untuk mengkoordinasikan dan memperoleh jasa pengiriman; perangkat lunak aplikasi mobile untuk mengkoordinasikan
layanan transportasi, yaitu, perangkat lunak untuk penjadwalan otomatis dan pengiriman kendaraan bermotor; perangkat
lunak aplikasi untuk telepon pintar; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak e-commerce
komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat
lunak keamanan dan privasi komputer; perangkat lunak keamanan komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer;
perangkat lunak komputer dalam bentuk pemrograman aplikasi antarmuka (API) yang memfasilitasi layanan online untuk
jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memungkinkan pengambilan data, mengunggah, mengunduh,
mengakses dan mengelola; perangkat lunak komputer e-commerce yang dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna
melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer dan komunikasi global; perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam membuat dan mendesain situs web; perangkat lunak komputer untuk enkripsi; perangkat lunak komputer
untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau pesan Internet; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis
data; perangkat lunak komputer untuk memperoleh, mengatur dan pemesanan jasa transportasi; perangkat lunak komputer
untuk mengkoordinasikan dan memperoleh jasa pengiriman; perangkat lunak komputer untuk mengkoordinasikan jasa
transportasi, yaitu, perangkat lunak untuk penjadwalan otomatis dan pengiriman kendaraan bermotor; perangkat lunak
komputer untuk pemrosesan data; perangkat lunak komputer yang digunakan oleh orang lain untuk memberikan layanan
transportasi; perangkat lunak komputer yang memungkinkan untuk mengunggah, mengunduh, mengakses, memindahkan,
menampilkan, penandaan (tagging), membuat blog (blogging), menyiarkan (streaming), menghubungkan, membagi atau
menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi.; perangkat lunak pengembangan
situs web; perangkat lunak perpesanan instan yang dapat diunduh; perangkat lunak untuk aplikasi komputer; perangkat lunak
untuk diagnostik dan pemecahan masalah; perangkat lunak untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API);
perangkat lunak untuk sistem navigasi GPS; perangkat lunak untuk transfer dana elektronik; perangkat lunak yang dapat

740
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diunduh; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk layanan pengiriman pesan instan dan surat elektronik; perangkat lunak
yang dapat diunduh untuk memungkinkan memproses transfer dana elektronik dan pembayaran yang dilakukan melalui ACH,
kartu kredit, kartu debit, kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran
elektronik, bergerak dan online; piranti lunak untuk pengoperasian pusat data dan piranti lunak otomatisasi; platform berbasis
website dan aplikasi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033007
: 11/05/2021 13:41:06
:
: AHMAD TAJUDDIN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Malang No.42 GKB Manyar, Gresik
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: XENDER
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 25
: ===Sol sepatu; sandal; sandal selop; sepatu; sol sandal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033008
: 11/05/2021 13:41:50
:
: PETER WIJONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. P.Jayakarta No.27 RT.001/ RW003 Kel.Pinangsia Kec. Taman Sari, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11110
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MADU NASIONAL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 30
: ===madu herbal; madu mentah [pemanis alami]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021033009
: 11/05/2021 13:42:32
:
: Raditya Kosasih

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pulau Laki IV Blok K-6/12, RT 008/RW 009, Kelurahan Kembangan Utara,
Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GoTo (stylized)
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan putih
: 35
: ===Administrasi bisnis dalam bidang transportasi; Iklan secara online; Informasi mengenai bangunan ke dalam basis data

740

komputer; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi dari
padanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari toko retail, toko
grosir, melalui mesin penjual otomatis, dengan pemesanan surat atau melalui media telekomunikasi, dari situs web barang
dagangan umum dalam jaringan komunikasi global dan melalui jaringan belanja televisi; Jasa penjualan eceran; Jasa
penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan
metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan
seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya,
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saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online menampilkan
berbagai macam barang konsumen; Layanan-layanan iklan dan promosi melalui internet; Manajemen Usaha; Menyediakan
informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan konsultasi pemasaran di
bidang media sosial; PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pengadaan jasa untuk pihak lain; Penyajian barangbarang pada media komunikasi untuk keperluan retail, yaitu, jasa toko retail dan jasa pesanan melalui pos dalam bidang musik
dan hiburan musikal; Penyebaran bahan untuk iklan, pengiklanan penjualan melalui pos; Penyediaan platform e-commerce
untuk tujuan ritel melalui Internet.; Penyelenggaraan pengundian hadiah untuk tujuan promosi dan perdagangan; Proses
administratif pesanan belanjaan; distribusi sampel; fungsi kantor; iklan daring pada internet dan sistem jaringan komputer
global lainnya; jasa agen pesanan pembelian; jasa manajemen bisnis sehubungan dengan penjualan secara elektronik; jasa
pemrosesan data dalam bidang transportasi; jasa penjualan melalui sistem berbasis web dan portal online di bidang
perdagangan konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen untuk masuk, mengatur dan mengubah profil
pembayaran dan pengiriman serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan mengubah daftar produknya; jasa penyediaan
informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa periklanan; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan,
musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa periklanan media sosial; jasa periklanan untuk
promosi e-commerce; jasa promosi penjualan; jasa-jasa perniagaan elektronik, yakni, penyediaan informasi terkait produk
melalui jaringan telekomunkasi untuk kegunaan penjualan; konsultasi manajemen bisnis di bidang jasa transportasi dan
pengiriman; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan mengelola urusan kapal di
pelabuhan berupa layanan administrasi yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban kepabeanan; layanan pemasaran
merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan perdagangan elektronik; layanan registrasi mobil; layanan ritel
disediakan melalui katalog pesanan melalui pos; layanan ritel melalui mesin penjual otomatis; layanan toko ritel online yang
menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang dapat diunduh; memberikan informasi bisnis di bidang media
sosial; memberikan konsultasi pemasaran di bidang media sosial; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui iklan di
situs web Internet; menyediakan dan menyewakan ruang iklan di internet; menyediakan informasi bisnis melalui sebuah basis
data yang dapat dicari dan melalui jaringan komputer global; menyediakan informasi direktori bisnis untuk kemudahan
transaksi bisnis untuk pihak ketiga melalui situs web; menyediakan layanan direktori informasi bisnis, melalui jaringan
komputer global; menyortir dan menyunting informasi dalam basis data komputer; pemasaran acara; pemasaran media sosial;
pemprosesan terkomputerisasi pesanan pembelian daring; pemrosesan pesanan pembelian secara online yang
terkomputerisasi elektronik; penataan etalase toko; pengadaan jasa untuk keperluan lain (pemesanan barang dan jasa untuk
keperluan bisnis); pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis
elektronik (e-commerce); pengkinian materi periklanan; pengumpulan informasi melalui database komputer; pengumpulan,
kompilasi sistematisasi informasi ke dalam database komputer; penyebaran bahan iklan; penyebaran bahan-bahan periklanan,
pembaharuan bahan-bahan periklanan, pengumpulan iklan-iklan untuk digunakan sebagai laman web pada internet;
penyebaran iklan dan materi iklan melalui internet; penyebaran iklan untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet, kabel,
satelit, dan jaringan komputer global, regional dan lokal; penyebaran materi iklan melalui pos; penyediaan informasi dan
layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara
daring/e-commerce; penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan terbaru; penyewaan ruang iklan; perundingan kontrakkontrak dan transaksi-transaksi komersial antara para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan para pelaksana
perniagaan (business); pesanan pembelian secara on-line di bidang pengiriman makanan; promosi konser musik; promosi
penjualan untuk pihak lain; registrasi kendaraan dan layanan pemindahan hak; strategi media sosial dan konsultasi
pemasaran===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021033010
: 11/05/2021 13:43:33
:
: PT Infrastruktur Digital Indonesia

540 Etiket

: The Convergence Indonesia, Lantai 21
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Endra Agung Prabawa S.H.,
: Roosdiono & Partners (a member of ZICO Law) The Energy 32 nd Floor SCBD Lot
11 A Jalan Jend. Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IDEANET
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Muda dan Biru Tua
: 42
: ===Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk pengoperasian sistem televisi kabel,
sistem distribusi konten, dan sistem komunikasi.; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat
lunak untuk digunakan oleh komunikasi broadband dan industri layanan kabel untuk digunakan dalam manajemen jaringan
dan untuk manajemen akun pelanggan; Menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
online untuk memproses pembayaran nirkabel; Penyediaan dan situs web jaringan online interaktif, melalui jaringan
komunikasi elektronik, jaringan komputer lokal dan global dan perangkat komunikasi nirkabel, yang menampilkan teknologi
untuk memudahkan pengguna dalam memprogram audio, video, film, teks dan konten multimedia lainnya; jasa penelitian di
bidang teknologi informasi dan telekomunikasi; jasa-jasa perlindungan jarak jauh untuk telepon nirkabel dan komputasi
bergerak dan perangkat komunikasi, yaitu, penghapusan data, pencadangan data dan pemulihan data; jasa-jasa perlindungan
jarak jauh untuk telepon nirkabel dan komputasi seluler dan perangkat komunikasi, yaitu, menyediakan jasa-jasa perlindungan
virus komputer dari jarak jauh dalam perangkat ini; konsultasi di bidang teknologi telekomunikasi; pengelolaan jaringan
nirkabel untuk orang lain; pengembangan sistem transmisi data; pengembangan, pemeliharaan dan pembaruan jaringan
telekomunikasi===
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===Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk pengoperasian sistem televisi kabel,
sistem distribusi konten, dan sistem komunikasi.; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat
lunak untuk digunakan oleh komunikasi broadband dan industri layanan kabel untuk digunakan dalam manajemen jaringan
dan untuk manajemen akun pelanggan; Menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
online untuk memproses pembayaran nirkabel; Penyediaan dan situs web jaringan online interaktif, melalui jaringan
komunikasi elektronik, jaringan komputer lokal dan global dan perangkat komunikasi nirkabel, yang menampilkan teknologi
untuk memudahkan pengguna dalam memprogram audio, video, film, teks dan konten multimedia lainnya; jasa penelitian di
bidang teknologi informasi dan telekomunikasi; jasa-jasa perlindungan jarak jauh untuk telepon nirkabel dan komputasi
bergerak dan perangkat komunikasi, yaitu, penghapusan data, pencadangan data dan pemulihan data; jasa-jasa perlindungan
jarak jauh untuk telepon nirkabel dan komputasi seluler dan perangkat komunikasi, yaitu, menyediakan jasa-jasa perlindungan
virus komputer dari jarak jauh dalam perangkat ini; konsultasi di bidang teknologi telekomunikasi; pengelolaan jaringan
nirkabel untuk orang lain; pengembangan sistem transmisi data; pengembangan, pemeliharaan dan pembaruan jaringan
telekomunikasi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033011
: 11/05/2021 13:44:38
:
: Raditya Kosasih

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pulau Laki IV Blok K-6/12, RT 008/RW 009, Kelurahan Kembangan Utara,
Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GoTo (stylized)
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan putih
: 36
: ===Jasa informasi keuangan untuk pembelian kendaraan; Jasa otorisasi pembayaran, verifikasi dan proses transaksi kartu
kredit, kartu debit, dan kartu dengan deposit uang (stored value cards); Jasa penilaian resiko keuangan; Jasa penjaminan;
Jasa perbankan; Jasa-jasa pemberian hadiah berdasarkan nilai (point reward); Konsinyasi pengumpulan pembayaran untuk
barang dan jasa; Layanan Pembayaran Seluler dan Internet; Layanan administrasi pembayaran melalui jaringan komunikasi
global; Layanan pengiriman uang; Layanan terintegrasi untuk dompet elektronik bergerak dan pembayaran bergerak;
Penanggung jawab keuangan; Penerbitan Kupon Elektronik Komersial melalui Smartphone; Penerbitan kupon, kode diskon
dan poin untuk program loyalitas pelanggan; Penyediaan jasa informasi keuangan; Perbankan mobile; Perencanaan
keuangan, analisa keuangan, manajemen dan asistensi pengorganisasian, saran dan konsultasi; Pialang Pembayaran melalui
Seluler dan Internet; analisa keuangan; informasi asuransi; informasi keuangan; investasi dana; jasa dompet elektronik; jasa
kartu debit; jasa kartu kredit; jasa keuangan; jasa keuangan di bidang peminjaman uang; jasa keuangan, yaitu, menyediakan
untuk penerimaan, manajemen, dan pembayaran dana melalui jaringan komputer; jasa konsultasi keuangan; jasa pembayaran
pembelian elektronik dan pembayaran tagihan elektronik; jasa penggalangan dana amal; jasa pengumpulan dana amal; jasa
penjaminan asuransi; jasa penyediaan dana; jasa penyediaan donasi; jasa penyediaan transaksi keuangan yang aman; jasa
penyewaan kantor untuk bekerja bersama; jasa penyewaan ruang kantor; jasa pialang efek; jasa sponsor keuangan; jasa
transaksi keuangan online; jasa transaksi penukaran mata uang digital untuk unit setara kas elektronik yang dapat dialihkan
yang memiliki nilai tunai tertentu; jasa-jasa perbankan dan keuangan secara online; jasa/layanan donasi/sumbangan
keuangan dan jasa/layanan penggalangan dana amal online; jasa/layanan transaksi keuangan; konsultasi asuransi; konsultasi
yang berkaitan dengan bantuan keuangan untuk pendidikan; layanan agen penagihan pembayaran; layanan keuangan yang
disediakan melalui Internet; layanan kredit dan pinjaman; layanan pembayaran; layanan pembayaran elektronik; layanan
pembayaran perdagangan elektronik; layanan pembayaran tagihan; layanan pembayaran tagihan online; layanan pembayaran
tagihan yang disediakan melalui situs web; layanan pembayaran yang disediakan melalui alat dan perangkat telekomunikasi
nirkabel; layanan pemrosesan pembayaran; layanan pemrosesan pembayaran kupon loyalitas; layanan perdagangan efek;
layanan sekuritas; manajemen keuangan; memberikan informasi keuangan melalui situs web; menciptakan kemitraan
strategis untuk tujuan penggalangan dana untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dukungan sipil dan
komunitas, kesenian, ilmu pengetahuan, lingkungan, keberlanjutan, keragaman, kebudayaan, kewirausahaan sosial, dan
dukungan atas filantropi; mengatur pinjaman; menyediakan beasiswa pendidikan; menyediakan pemrosesan elektronik
transaksi kartu kredit dan debit dan pembayaran elektronik melalui jaringan komputer global; pembelian, penjualan dan
penukaran mata uang virtual atau perantara pembelian, penjualan dan penukaran mata uang virtual; pembiayaan sewa beli;
pembiayaan sewa-beli; pemrosesan dan transmisi elektronik dari data pembayaran tagihan untuk pengguna jaringan internet
dan komunikasi; pemrosesan pembayaran elektronik; pemrosesan pembayaran kartu debit; pemrosesan pembayaran tagihan
elektronik; pemrosesan transaksi pembayaran; pemrosesan transaksi pembayaran melalui Internet; penebusan/penukaran
voucher belanja dan sertifikat hadiah; penerbitan nilai benda berharga sebagai bagian dari skema keanggotaan pelanggan,
termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; penerbitan token
bernilai dalam bentuk voucher hadiah; penerbitan token nilai dalam sifat voucher restoran; penerbitan token nilai sebagai
hadiah untuk loyalitas pelanggan; penerbitan voucher belanja dan sertifikat hadiah; pengelolaan efek yang terdaftar;
pengelolaan gedung; pengelolaan keuangan pembayaran penggantian untuk orang lain; pengelolaan portofolio efek yang
dapat ditransfer; penukaran uang; penyedia ruang rapat; penyediaan layanan pembayaran tanpa kontak elektronik;
penyewaan kantor; perbankan elektronik melalui jaringan komputer global [Internet banking]; pinjaman angsuran; sewa-beli
kendaraan darat; transfer pembayaran untuk pihak lain melalui internet; urusan keuangan; urusan moneter; verifikasi kredit
melalui jaringan informasi komputer global===

740

Halaman 509 dari 1262

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033012
: 11/05/2021 13:46:00
:
: Raditya Kosasih

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pulau Laki IV Blok K-6/12, RT 008/RW 009, Kelurahan Kembangan Utara,
Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GoTo (stylized)
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan putih
: 38
: ===Jasa isi ulang pulsa telepon elektronik.; Jasa komunikasi melalui telepon selular; Jasa penerusan pesan; Jasa penyediaan
akses online ke platform perdagangan elektronik, marketplace elektronik dan pertukaran dan crossing keuangan elektronik;
Jasa penyediaan konten hiburan multimedia; Jasa-jasa pengalur jaringan telekomunikasi, yaitu penyediaan sambungan
telekomunikasi ke jaringan komputer global; Jasa-jasa telekomunikasi satelit; Layanan komunikasi, yaitu pengiriman sinyal
suara, data, faksimili, gambar dan informasi secara elektronik; Layanan media selular dalam bentuk transmisi elektronik,
penyiaran, dan pengiriman konten media hiburan; Layanan telekomunikasi, yaitu, jasa penyediaan telekonferensi multimedia
berbasis web, konferensi video, dan layanan pertemuan online yang memudahkan bagi pengguna untuk melihat, berbagi,
mengedit, dan mendiskusikan isi dokumen, data, dan gambar secara simultan dan asynchronous (proses pengeksekusian
kode yang tidak sesuai dengan urutan yang ada ) oleh para peserta melalui browser web; Layanan telekomunikasi, yaitu,
menyediakan sambungan telekomunikasi untuk jaringan komputer global; Layanan telekomunikasi, yaitu, penyediaan layanan
kolaborasi online yang memudahkan pengguna untuk dapat mengakses dokumen, data, kalender, daftar tugas, buku alamat,
dan forum diskusi yang sama secara berbarengan, dari jarak jauh; Pengiriman Berita & Gambar Dengan Bantuan Komputer;
Penyediaan akses ke platform dan portal internet; Penyewaan perlengkapan telekomunikasi, termasuk telepon dan aparatus
faksimili; jasa komunikasi yang ditawarkan dalam sebuah perdagangan elektronik, gerbang pembayaran mobile (mobile
payment gateway) dan lingkungan dompet elektronik (e-wallet), termasuk jasa telepon Internet dan transfer data, video dan
informasi lainnya, melalui suatu jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya dan sistem serta jaringan
komunikasi lainnya, untuk orang yang menggunakan komputer pribadi, telepon, dan perangkat komunikasi lainnya; jasa
panggilan radio, telepon atau sarana komunikasi elektronik lainnya; jasa pesan elektronik, konferensi dan transmisi order; jasa
telekomunikasi; jasa telekomunikasi untuk telekonferensi, konferensi audio, konferensi web, jasa kolaborasi video, konferensi
video, webinar, dan jasa streaming; jasa telekomunikasi, seperti, panggilan menurut jadwal waktu yang telah ditentukan
(routing calls), pesan sms, notifikasi otomatis (push-notification) yang ditujukan kepada pihak ketiga setempat mengenai
operator kendaraan bermotor disekitar para pengguna telepon; jasa telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik dari konten dan
data realitas virtual/maya; komunikasi data dengan cara elektronik; komunikasi jaringan elektronik, yaitu, transmisi informasi
dan data melalui komunikasi jaringan elektronik; layanan chatroom untuk jejaring sosial; layanan komunikasi jaringan digital;
layanan komunikasi melalui surat elektronik dan Voice over Internet Protocol (VOIP, layanan teknologi untuk percakapan
suara jarak jauh melalui media Internet); layanan pengiriman dan penerimaan pesan; layanan pesan singkat [SMS]; layanan
portal internet; layanan telekomunikasi melalui radio elektronik dan nirkabel; layanan telekomunikasi telepon yang disediakan
melalui kartu panggilan telepon prabayar; layanan telekomunikasi untuk tujuan e-commerce; memberi pengguna pihak ketiga
akses ke infrastruktur telekomunikasi; mentransmisikan rekaman suara dan audiovisual melalui Internet; menyediakan akses
ke blog, ruang obrolan, papan buletin atau layanan diskusi; menyediakan akses ke database; menyediakan akses ke folder
pusat data atau file yang disimpan secara elektronik yang digunakan untuk konsultasi jarak jauh, dan menyediakan layanan
transmisi sinyal untuk e-commerce melalui sistem telekomunikasi dan sistem komunikasi data; menyediakan akses ke konten
multimedia secara online; menyediakan akses ke platform e-commerce di Internet; menyediakan forum online untuk
pengiriman pesan, komentar, dan konten multimedia di antara pengguna; menyediakan layanan chatroom online;
menyediakan layanan obrolan suara; menyediakan layanan telekomunikasi untuk platform e-commerce di Internet dan media
elektronik lainnya; menyediakan ruang obrolan (chat rooms) interaktif untuk transmisi pesan antar pengguna komputer dan
pelanggan mengenai barang-barang umum dan barang-barang konsumen umum, ulasan-ulasan produk dan informasi
pembelian di internet; menyediakan saluran telekomunikasi untuk layanan teleshopping; pengiriman berita; pengiriman file
digital, surat elektronik; pengiriman kartu ucapan yang dipersonalisasi kepada orang lain melalui surat elektronik; pengiriman
pesan secara digital; pengiriman pesan singkat [SMS] antara perangkat telekomunikasi seluler; penyedia informasi mengenai
telekomunikasi; penyediaan akses ke platform perdagangan elektronik (situs web) untuk perdagangan elektronik; penyediaan
akses pengguna ke jaringan komputer global; penyewaan peralatan siaran radio; penyewaan smartphone; penyiaran konten
audiovisual dan multimedia melalui Internet; penyiaran nirkabel; penyiaran program teleshopping; penyiaran program televisi,
film layar lebar, dan konten audiovisual dan multimedia lainnya melalui protokol Internet dan jaringan komunikasi; pertukaran
data elektronik; pertukaran pesan elektronik melalui saluran obrolan, ruang obrolan dan forum Internet; pos elektronik;
streaming data; telekomunikasi; transmisi data===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033013
: 11/05/2021 13:46:55
:
: Tam Jai International Co. Limited

540 Etiket

: Unit B, 9th Floor, D2 Place ONE No. 9 Cheung Yee Street, Cheung Sha Wan, Hong
Kong

Halaman 510 dari 1262

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Suryani S.E.
: Jalan Proklamasi No. 65 Pegangsaan,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Karakter Cina
: Karakter Cina berarti "tanah", "bandit, perampok", "ayam", dan "sayap, ala". Dua karakter Cina terakhir
jika digabungkan berarti sayap ayam. Kombinasi dari semua karakter Cina secara keseluruhan tidak
ada artinya

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 29
: ===Babi; Hasil produksi susu; Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan laut yang diawetkan; Makanan, makanan ringan dan
makanan ringan organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Sediaan daging; Sediaan kacang; Telur; Terrines
(hidangan) makanan (hasil) laut; acar; ayam; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; daging,
diawetkan; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; ekstrak daging; jus tomat untuk memasak; kaldu; keju; kerang, tidak
hidup; keripik kentang; konsentrat kaldu; makanan (hasil) laut, kalengan; makanan laut, yang dikaleng (dilapisi dengan timah);
minyak dan lemak untuk makanan; mousses ikan; pasta daging; pasta sayur [purees]; pasta sup; pasta tomat; persiapan untuk
membuat sup; produk susu; sayap ayam; sayuran beku-kering; sayuran yang dikalengkan; sayuran, diawetkan; sayuran,
dikeringkan; sayuran, dimasak; sayuran, diolah; sediaan paprika; sup; sup kental tomat; susu, keju, mentega, yoghurt, dan
produk susu lainnya; tepung ikan untuk makanan manusia; udang, bukan hidup===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Baik-Baik Gg. Midori No.7 Seminyak, Kuta, Kabupaten Badung, Bali
: Ahmad Al Fauzi S.H
: AFS LAW Perumahan Griya Santa Permai No. 23 Jalan Patih Nambi, Ubung Kaja,
Denpasar, Bali 80116

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BALI BREWING COMPANY
: Suatu penamaan merek

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru muda; Biru dongker; Oranye; Hitam
: 32, 40, 43
: ===Bir; India pale (bir) [IPAS]; bir hitam [bir malt panggang]; bir malt; bir pilsner; bir rasa buah; bir rendah alkohol; bitter [bir];
craft (bir); dark (bir); draught (bir); lager (Bir)===
===Jasa pabrik pembuatan bir; Jasa pembuatan minuman beralkohol/minuman keras; Layanan produksi (produsen) minuman
beralkohol sesuai pesanan (kontrak); pengolahan bahan baku untuk pembuatan makanan dan minuman===
===Bar; Restoran; Rumah bir===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033014
: 11/05/2021 13:47:33
:
: MATTIA DI BITONTO

: JID2021033015
: 11/05/2021 13:47:55
:
: Raditya Kosasih

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pulau Laki IV Blok K-6/12, RT 008/RW 009, Kelurahan Kembangan Utara,
Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GoTo (stylized)
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan putih
: 39
: ===Jasa Ekspedisi barang / kurir; Jasa angkutan barang via darat menggunakan mobil trailer dengan dan tanpa peti kemas;
Jasa angkutan mobil dan motor; Jasa kurir; Jasa pengiriman; Jasa transportasi; Jasa transportasi dalam bentuk manajement
transportasi; Mengatur pengurusan dokumen-dokumen perjalanan; Menjual tiket transportasi dalam dan luar negeri;
Pengaturan tur perjalanan; Pengiriman bahan makanan; Penyewaan garasi dan lahan parkir; Transportasi penumpang;
informasi transportasi; jasa agen tiket pesawat; jasa kurir [pesan atau barang dagangan]; jasa pemandu wisata; jasa
pengangkutan penumpang, bagasi dan angkutan melalui udara dan darat; jasa pengantaran orang-orang yang mengadakan
perjalanan wisata; jasa pengiriman kargo; jasa transportasi dan penyewaan kendaraan; layanan berbagi mobil; layanan

740

Halaman 511 dari 1262

informasi transportasi terkomputerisasi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan transportasi; layanan parkir kendaraan;
logistik transportasi; memberikan informasi terkait penyimpanan sementara barang-barang pribadi; memberikan informasi
yang berkaitan dengan perantara pengiriman barang; memberikan informasi yang berkaitan dengan tarif, jadwal dan metode
transportasi untuk barang dan orang; memberikan informasi yang berkaitan dengan transportasi dan penyimpanan barang;
mengatur layanan transportasi; mengatur layanan transportasi penumpang untuk orang lain melalui aplikasi online; mengatur
layanan transportasi untuk wisata tamasya kota dan wisata tamasya lainnya; mengatur penyewaan mobil, kapal dan
kendaraan lainnya; mengatur tur dan wisata perjalanan wisata; menyediakan air, darat dan kendaraan udara untuk digunakan
dalam transportasi dan mengatur penyewaannya; merencanakan, mengatur dan memesan perjalanan; merencanakan,
mengatur dan memesan perjalanan dengan cara elektronik; pelacakan dan penelusuran paket secara komputerisasi dalam
perjalanan [informasi transportasi]; pelacakan kendaraan penumpang dengan komputer atau melalui sistem penentuan posisi
global [informasi transportasi]; pemesanan dan pemesanan transportasi untuk orang lain melalui situs web; pemesanan kursi
untuk perjalanan kereta api; pemesanan perjalanan; pemesanan ruang parkir; pemesanan tiket untuk perjalanan; pemesanan
transportasi; penerbitan tiket untuk perjalanan; pengangkutan barang dengan kapal; pengangkutan barang muatan;
pengantaran barang; pengantaran makanan; pengaturan transportasi; pengemasan barang; pengepakan barang; pengiriman
barang ekspres; pengiriman bingkisan oleh kurir; pengiriman bunga; pengiriman keranjang hadiah dengan barang-barang
yang dipilih mengenai acara atau tema tertentu; pengiriman makanan dan minuman disiapkan untuk konsumsi; pengiriman
paket; penyediaan jasa navigasi; penyewaan gudang; penyewaan kendaraan; penyewaan loker makanan beku; penyewaan
mesin dan peralatan pembekuan; penyewaan mobil; penyewaan sepeda; penyewaan sepeda motor; penyewaan sistem
navigasi; penyewaan, pemesanan dan penyediaan kapal; penyimpanan barang; penyimpanan gudang; penyimpanan
makanan beku di gudang; penyimpanan sementara pengiriman; pialang angkutan; reservasi dan pemesanan kapal pesiar;
sewa tempat parkir; transportasi darat; transportasi makanan yang didinginkan; transportasi taksi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033016
: 11/05/2021 13:48:00
:
: KUNTO PANGERO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SINTETE, RT.002, RW.001, KELURAHAN SINGA RAYA, Kabupaten Sambas,
Kalimantan Barat, 79460
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MEMO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 9
: ===Aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon genggam; Headset komunikasi; Tali Telepon Seluler; aksesoris
earphone, yaitu, bantal earphone (earphone cushions), bantalan earphone (earphone pads), dan kabel ekstensi earphone
(earphone cases); aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone (earphone cushions), bantalan earphone (earphone pads), dan
sarung earphone (earphone cases); aksesoris headphone, yaitu, bantal headphone (headphone cushions), bantalan
headphone (headphone pads), dan kabel ekstensi headphone; aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon genggam;
aksesoris untuk perangkat seluler, portabel dan genggam, yaitu, earbud (perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan
dilubang telinga), earphone dan headphone; earphone; earphone untuk telepon seluler; headphone; headphone dengan radio
built-in; headphone in-ear; headphone musik; headphone nirkabel dengan radio built-in; headphone peredam bising;
headphone stereo; headset; headset handsfree untuk telepon seluler; headset nirkabel untuk digunakan dengan telepon
seluler; headset telepon; headset untuk game realitas virtual; headset untuk komunikasi; headset untuk telepon; headset untuk
telepon seluler; kabel adaptor untuk headphone; pengganti bantalan telinga untuk headphone; tali (straps) untuk telepon
genggam (mobile phones); tali (straps) untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; tali untuk telepon
seluler===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033017
: 11/05/2021 13:48:48
:
: PT Niramas Utama

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Bekasi Tambun Km 39,5, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17510
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: V-STORE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Merah, Pink, Oranye, Putih, Hitam
: 7
:
===didinginkan mesin penjual; mesin penjual; mesin penjual kopi; mesin penjual makanan ringan; mesin penjual minuman

740

540 Etiket

Halaman 512 dari 1262

dingin; mesin penjual otomatis; mesin penjual otomatis untuk makanan dan minuman; mesin penjual otomatis untuk
mengeluarkan minuman; mesin penjual otomatis untuk pengeluaran minuman; mesin penjual otomatis yang dioperasikan
dengan koin; mesin penjual otomatis, listrik, untuk minuman atau makanan; minuman panas mesin penjual; unit pengeluaran
makanan dan minuman yang dikontrol suhu dalam sifat mesin penjual otomatis===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033018
: 11/05/2021 13:49:31
:
: Sundari

540 Etiket

: Kp. Parung Benying, RT. 002 RW. 018,
Serua, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten
: Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Herbal Teteh + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, hijau, putih
: 3
: ===Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Eyeliner; Kondisioner; Krim rambut; Masker Wajah; Perona Pipi; Perona mata;
Sampo; astringen untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; cat kuku; kapas untuk
keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kondisioner kuku; kondisioner kulit; kondisioner rambut; kosmetik; krim bibir; krim dan
lotion kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim tubuh; kuku palsu; lipstik; losion untuk tubuh; lulur; maskara; masker
perawatan rambut; masker rambut; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak rambut; pensil alis; pewarna rambut;
produk perawatan bibir (kosmetik); sabun mandi; sampo tanpa obat; sampo untuk rambut manusia; sediaan perawatan kulit;
semprotan rambut; susu pembersih wajah; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa
pembersih untuk digunakan pada wajah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033019
: 11/05/2021 13:49:32
:
: YOYOK HADI SUTRISNO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Limbangan RT 008 RW 006 Kel/Desa Limbangan Kecamatan Kersana, Kabupaten
Brebes, Jawa Tengah
: Resman Halomoan Sidauruk S.H.,
: Jalan Basuki Pulo Harapan VII No.163 Rt/Rw 007/006

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SUPIER K
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih
: 1
: ===Bahan kimia pertanian seperti pupuk dan nutrisi untuk tanaman; Hasil-hasil kimia digunakan untuk pertanian, kehutanan,
perkebunan buah-buahan, perkebunan bunga-bunga, pada khususnya pupuk-pupuk daun-daunan, pupuk-pupuk akar
tanaman, bahan-bahan stimulasi bio, sediaan-sediaan untuk memperbaiki (korektor) tanah dan/atau air, sediaan-sediaan
untuk meningkatkan kesehatan tanaman, termasuk atas dasar bahan-bahan mentah organik; Perekat untuk digunakan dalam
industri, pupuk; Produk kimia untuk industri, pertanian, hortikultura, kehutanan dan pengawetan makanan, pupuk tanah,
pupuk, sediaan untuk menstilmulir dan mengatur pertumbuhan tanaman; Pupuk Kompos; Pupuk dan sediaan pupuk, termasuk
pupuk untuk disebarkan melalui udara, pupuk cair, pengaya mulsa, pakan kebun, pupuk tanah, pupuk anorganik dan pupuk
tanah; Pupuk untuk keperluan pertanian; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; Suplemen pupuk; aditif kimia
untuk pupuk; campuran bahan-bahan kimia dan bahan-bahan alami digunakan untuk pupuk pertanian; kompos [pupuk];
pupuk; pupuk alami; pupuk anorganik; pupuk cair; pupuk kimia; pupuk majemuk; pupuk majemuk yang dikonversi secara
kimia; pupuk organik; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk penyubur tanaman budidaya pertanian; sediaan
pupuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021033020
: 11/05/2021 13:49:53
:
: BUDI SAPUTRO

Alamat Pemohon

: Wonorejo I/113, Surabaya , Kota Surabaya, Jawa Timur

740

540 Etiket

Halaman 513 dari 1262

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Salesia
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, kuning, hitam, putih
: 35
: ===Administrasi bisnis; Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa yang menawarkan untuk
dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Jasa-jasa pameran dan pameran dagang; Layanan
pemasaran dan promosi penjualan di toko-toko dan atau melalui jaringan komunikasi di seluruh dunia; Layanan penjualan ritel;
Layanan penjualan ritel online; Layanan perantara bisnis; Layanan-layanan iklan dan promosi melalui internet; Menyediakan
pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasajasa; Ritel seluruh barang; analisis bisnis, layanan informasi dan penelitian pasar; belanja online; fungsi kantor; iklan; jaringan
bisnis melalui platform jejaring sosial; jasa konsultasi bisnis sehubungan dengan pengoperasian pasar elektronik untuk
pembeli dan penjual barang-barang dan atau jasa-jasa pada jaringan komputer global; jasa periklanan untuk promosi ecommerce; jasa ritel supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa-jasa perdagangan online, yakni,
mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; layanan agen impor dan ekspor; layanan ritel
disediakan oleh toko-toko; layanan ritel online; layanan waralaba dan ritel; manajemen bisnis; penyediaan pasar barang dan
jasa secara daring bagi pembeli dan penjual; penyediaan tempat pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk tujuan komersial dan periklanan; perdagangan barang dan jasa yang
terotomatisasi dan terkomputerisasi untuk orang lain yang disediakan melalui jaringan informasi komunikasi global, yakni,
penyediaan pasar online kepada penjual dan pembeli barang dan jasa; promosi penjualan; toko-toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033021
: 11/05/2021 13:50:50
:
: Raditya Kosasih

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pulau Laki IV Blok K-6/12, RT 008/RW 009, Kelurahan Kembangan Utara,
Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GoTo (stylized)
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan putih
: 42
: ===Desain atau perancangan kendaraan bermotor; Hosting platform perdagangan elektronik di internet berhubungan dengan
platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Hosting platform perdagangan elektronik
di internet berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Jasa
analisa data teknis; Jasa analisa industri, riset industri dan desain industri; Jasa cadangan data komputer; Jasa dan saran
dalam hal mengontrol akses orang, yaitu menyediakan akses yang aman, situs web untuk anggota saja yang menampilkan
teknologi yang memberikan anggotanya kemampuan untuk masuk ke area daring yang dilindungi supaya dapat melakukan
aktivitas layanan keuangan atau memfasilitasi transaksi e-commerce; Jasa otentikasi pengguna menggunakan teknologi untuk
transaksi perdagangan elektronik; Jasa penyediaan otentikasi pengguna untuk transaksi e-commerce; Jasa penyediaan
platform internet untuk transaksi komersial dilakukan secara elektronik melalui internet (e-commerce); Jasa-jasa perangkat
lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu, hosting perangkat lunak untuk pengangkutan , logistik, pialang pabean , dan
manajemen kepatuhan untuk digunakan oleh orang lain di bidang transportasi, pengiriman barang , manajemen pengangkutan
, pialang pabean , logistik, rantai pasokan, kepatuhan, dan layanan terkait.; Layanan E-commerce, yaitu, menyediakan
layanan otentikasi pengguna menggunakan perangkat keras biometrik dan teknologi perangkat lunak untuk transaksi ecommerce; Membangun platform internet untuk perdagangan elektronik; Menyediakan jasa autentikasi pengguna dalam
transaksi e-commerce; Menyediakan jasa otentikasi pengguna yang menggunakan perangkat keras biometrik dan teknologi
perangkat lunak untuk transaksi e-commerce; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh online untuk perdagangan elektronik; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak ecommerce untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang mengesahkan pemrosesan kartu kredit atau pembayaran
langsung untuk pedagang; Penyediaan layanan otentikasi pengguna dengan menggunakan teknologi untuk transaksi ecommerce, pembayaran mata uang digital dan transaksi pertukaran, dan transfer dana elektronik; Perangkat lunak berbentuk
layanan (SaaS); Situs web; dekripsi data; desain dan hosting portal web; desain dan pembuatan situs web; desain dan
pengembangan basis data; desain dan pengembangan perangkat keras komputer; desain dan pengembangan perangkat
lunak dan perangkat keras untuk kompresi dan dekompresi konten multimedia; desain dan pengembangan perangkat lunak di
bidang aplikasi mobile; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer; desain dan pengujian produk baru; desain dan
penyewaan perangkat lunak; desain database komputer; digitalisasi dokumen [pemindaian]; enyediakan situs web yang
menampilkan informasi tentang pengembangan privasi, keamanan, blockchain, dan teknologi buku besar terdistribusi, serta
undang-undang tata kelola data; hosting platform e-commerce di Internet; hosting ruang memori elektronik di Internet untuk
mengiklankan barang dan jasa; hosting situs web yang berhubungan dengan sistem pengaturan transportasi; inspeksi

740

Halaman 514 dari 1262

kendaraan bermotor untuk kelaikan jalan; jasa komputasi awan; jasa/layanan platform sebagai layanan (PAAS) yang
menampilkan perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis dan perdagangan
elektronik (e-commerce); konsultasi perangkat lunak komputer; konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan dan desain situs
web untuk e-commerce; konversi data dari fisik ke media elektronik; konversi program komputer dan data, selain konversi
fisik; layanan cadangan data dan layanan restorasi data; layanan enkripsi data; layanan keamanan data; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan perangkat lunak yang digunakan di bidang e-commerce; layanan pemantauan elektronik menjadi
layanan keamanan TI dalam sifat perlindungan dan pemulihan data komputer; layanan pemeliharaan dan konsultasi yang
berkaitan dengan perangkat lunak yang digunakan di bidang e-commerce; layananan cloud dan hosting infrastruktur
komputer; mengembangkan dan hosting server di jaringan komputer global untuk tujuan memfasilitasi e-commerce melalui
server semacam itu; menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan untuk terlibat dalam jejaring sosial
dan mengelola konten jejaring sosial mereka; menyediakan layanan jaminan kualitas; menyediakan penggunaan sementara
atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk memungkinkan memproses transfer dana elektronik dan
pembayaran yang dilakukan melalui kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan
pembayaran elektronik, bergerak dan online; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak on-line yang tidak dapat
diunduh untuk memproses pembayaran elektronik; menyediakan perangkat lunak perdagangan elektronik (e-commerce) yang
tidak dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan internet dan
komunikasi; menyediakan pencarian melalui Internet; pemantauan elektronik atas aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi
penipuan melalui internet; pemantauan sistem komputer untuk mendeteksi akses tidak sah atau pelanggaran data;
pemeliharaan perangkat lunak yang digunakan di bidang e-commerce; pemeliharaan situs web; pemrograman perangkat
lunak untuk platform e-commerce; penambangan data; penelitian industri; penelitian produk baru untuk orang lain; penelitian
yang berkaitan dengan perencanaan kota; pengembangan perangkat keras komputer; pengembangan perangkat lunak;
pengembangan produk baru; pengembangan proses industri; pengembangan situs-situs web, penciptaan, perancangan,
pengembangan dan perawatan situs-situs Web, hosting (tuan rumah) situs web untuk orang lain; pengkajian proyek teknis
pusat perbelanjaan; pengujian industri; pengujian kelaikan jalan kendaraan; pengujian perangkat keras komputer; penyedia
informasi pada teknologi komputer dan program melalui jaringan situs; penyediaan pencarian data informasi melalui internet;
penyediaan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh (penyedia layanan aplikasi); penyediaan perangkat lunak untuk
mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan, pengunduhan, pengaliran, pengeposan, tampilan, blogging, menghubungkan
atau berbagi informasi atau media melalui jaringan komunikasi; penyimpanan data online; penyimpanan data terkomputerisasi;
perancangan dan pengembangan perangkat lunak untuk logistik, pengelolaan rantai pasokan dan portal e-business;
perangkat lunak perdagangan elektronik (e-commerce) untuk memungkinkan/mengizinkan pengguna melakukan transaksi
bisnis elektronik melalui internet; perencanaan Kota; platform sebagai layanan [PaaS]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong
: Raden Prista Devina S.H.,
: PT Mirandah Asia Indonesia Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78 Setia Budi Kota Jakarta Selatan Dki Jakarta 112910

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ROTAM AND DEVICE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 5
: ===Bahan tambahan/aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Bahan
tambahan/aditif untuk bahan makanan hewan; antibiotik; bahan untuk menambal gigi, lilin gigi; desinfektan; fungisida;
herbisida; insektisida; kertas reagen untuk keperluan medis; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis
atau kedokteran hewan; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan,
makanan untuk bayi; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; memberi makan suplemen untuk keperluan dokter
hewan; memperbaiki bahan untuk keperluan gigi; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman untuk bayi;
parasitisida; plester, bahan untuk pembalut; produk kimia untuk penggunaan terapeutik; sediaan farmasi dan kedokteran
hewan; sediaan sanitasi untuk keperluan medis; sediaan untuk membasmi binatang perusak; suplemen makanan untuk
hewan; suplemen makanan untuk manusia; suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan; vitamin untuk hewan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2021033022
: 11/05/2021 13:53:37
:
: Rotam Agrochem International Company Limited

: DID2021033023
: 11/05/2021 13:54:57
:
: ARIZAL LIWAFA, ST

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Manyar Jaya 8 No. 59, RT. 002, RW. 008, Kel. Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo,
Kota Surabaya, Jawa Timur, 60111
: Lely Kurniawati S.E
: Grand Slipi Tower Lantai 41 suite J Jalan S. Parman Kavling 22-24 Jakarta Barat

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 515 dari 1262

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: ROYALE DURIAN + lOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning emas dan hitam
: 29
: ===Kolak Durian; buah beku; durian kering===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033024
: 11/05/2021 13:56:03
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Abu-abu, Kuning emas, Hitam dan Putih.
: 27
: ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033025
: 11/05/2021 13:56:33
:
: ARIZAL LIWAFA, ST

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Manyar Jaya 8 No. 59, RT. 002, RW. 008, Kel. Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo,
Kota Surabaya, Jawa Timur, 60111
: Lely Kurniawati S.E
: Grand Slipi Tower Lantai 41 suite J Jalan S. Parman Kavling 22-24 Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ROYALE DURIAN + lOGO
:

591

Uraian Warna

: Kuning emas dan hitam

740

540 Etiket

Halaman 516 dari 1262

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 31
: ===durian, segar===
: DID2021033026
: 11/05/2021 13:57:55
:
: ARIZAL LIWAFA, ST

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Manyar Jaya 8 No. 59, RT. 002, RW. 008, Kel. Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo,
Kota Surabaya, Jawa Timur, 60111
: Lely Kurniawati S.E
: Grand Slipi Tower Lantai 41 suite J Jalan S. Parman Kavling 22-24 Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ROYALE DURIAN + lOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning emas dan hitam
: 32
: ===Jus sari buah-buahan; jus buah; jus buah campuran; minuman buah dan jus buah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021033027
: 11/05/2021 13:58:02
:
: CV CIPTA ANUGERAH ABADI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pantai Mentari Blok W-34, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Dr. Michael Hans, S.H., S.E., M.Kn., LL.M.
: Jl. Bengawan 6B, Surabaya, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SINRAY CONSULTANT
: SINRAY merupakan bagian dari nama pendiri PT, yakni SINtoro dan RAYmond.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih, Hitam
: 35
: ===Akuntan perpajakan; Konsultan Pajak; Persiapan penilaian pajak [akuntansi]; jasa advis, konsultasi dan perencanaan
pajak (akunting); konsultasi yang berkaitan dengan akuntansi pajak; layanan pengarsipan pajak; pemeriksaan pajak;
persiapan dokumen yang berkaitan dengan perpajakan; persiapan laporan pajak; persiapan laporan pajak penghasilan;
persiapan pajak; persiapan pajak penghasilan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033028
: 11/05/2021 13:58:33
:
: THOMAS SUBEKTI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Duta Gardenia Blok C.6/10, Jurumudi Baru, Benda, Kota Tangerang, Banten
: Hendrawati Santoso S.H.
: Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E, Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BLUEORANGE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, ORANGE, BIRU, UNGU, PUTIH, HITAM
: 25
: ===Bagian tumit untuk kaos kaki; Baju Hangat; Celana Komprang; Celana jeans; Celana korduroi; Celana panjang longgar
batik; Ikat kaos kaki elastis; Ikat kepala (pakaian); Jaket Jeans; Jaket-jaket; Kaos Promosi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi;
Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak
bola Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus pakaian; Pakaian; Pakaian Batik; Pakaian Pria Jeans; Pakaian [pakaian];
Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian muslim; Pakaian training; Pakaian wanita jeans;
Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Sileuweu (Celana); Sweater; baju kaos (t-shirt); baju
kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; bando [pakaian]; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; celana bersalin; celana
berupa kaos kaki (stoking); celana boxer; celana dalam; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita;
celana haji; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana kargo; celana leging; celana olahraga; celana

740

540 Etiket

540 Etiket
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panjang; celana panjang besar batik; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk
orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana pendek; celana pendek sepak bola; celana pendek untuk pria; celana
pendek untuk wanita; celana popok bayi; celana renang; celana untuk anak-anak; celana untuk olahraga; dasi (pakaian); jaket;
jaket [pakaian]; jaket menjadi pakaian; kaftan batik (pakaian); kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene;
kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam
sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos lengan pendek; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos
oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak
bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football;
kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus [pakaian]; kebaya batik (pakaian); kemeja; kerudung [pakaian]; korset [pakaian
dalam]; pakaian; pakaian [pakaian]; pakaian dalam; pakaian dalam pria; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita;
pakaian denim; pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian pria; pakaian renang; pakaian renang untuk anak-anak;
pakaian renang untuk pria; pakaian seragam; pakaian tidur; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian
tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak;
pakaian untuk bayi; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk
wanita; pakaian wanita; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki,
tutup kepala; replika kaos sepak bola Amerika; rok celana; sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang [pakaian]; sapu tangan
[pakaian]; setelan kaos bertudung (hoodies); tali untuk bra [bagian pakaian]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033029
: 11/05/2021 13:58:55
:
: THOMAS SUBEKTI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Duta Gardenia Blok C.6/10, Jurumudi Baru, Benda, Kota Tangerang, Banten
: Hendrawati Santoso S.H.
: Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E, Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BREAKFREE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 25
: ===Bagian tumit untuk kaos kaki; Baju Hangat; Celana Komprang; Celana jeans; Celana korduroi; Celana panjang longgar
batik; Ikat kaos kaki elastis; Ikat kepala (pakaian); Jaket Jeans; Jaket-jaket; Kaos Promosi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi;
Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak
bola Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus pakaian; Pakaian; Pakaian Batik; Pakaian Pria Jeans; Pakaian [pakaian];
Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian muslim; Pakaian training; Pakaian wanita jeans;
Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Pita atau karet penahan kaos kaki;
Sileuweu (Celana); Sweater; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; bando [pakaian]; blazer [pakaian
bisnis]; blus [pakaian bisnis]; celana bersalin; celana berupa kaos kaki (stoking); celana boxer; celana dalam; celana dalam
pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana haji; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging;
celana kargo; celana leging; celana olahraga; celana panjang; celana panjang besar batik; celana panjang untuk anak-anak;
celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana pendek; celana pendek
sepak bola; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; celana popok bayi; celana renang; celana untuk anakanak; celana untuk olahraga; dasi (pakaian); jaket; jaket [pakaian]; jaket menjadi pakaian; kaftan batik (pakaian); kaos; kaos
berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos lengan pendek; kaos
oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak bola;
kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos,
celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus [pakaian]; kebaya batik (pakaian);
kemeja; kerudung [pakaian]; korset [pakaian dalam]; pakaian; pakaian [pakaian]; pakaian dalam; pakaian dalam pria; pakaian
dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian denim; pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian pria; pakaian
renang; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian seragam; pakaian tidur; pakaian tidur bersalin;
pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk
anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria,
wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian, alas kaki
dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; replika kaos sepak bola Amerika; rok celana; sabuk kulit [pakaian]; sabuk
pinggang [pakaian]; sapu tangan [pakaian]; setelan kaos bertudung (hoodies); tali untuk bra [bagian pakaian]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033030
: 11/05/2021 13:59:57
:
: PT. PAPATDULUR BAROKAH JOYO

540 Etiket

540 Etiket

: Tirtodipuran No. 36, Rt 060, Rw 016, Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron,
Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55143
:
:
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: T.J.Y.3
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, Hitam
: 43, 29, 30
: ===Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman
untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar,
ayam goreng, ayam krispy; jasa restoran; jasa restoran dan katering; kedai ayam goreng; layanan restoran yang bisa dibawa
pulang; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk
para tamu di restoran===
===Ayam Bakar; Ayam Goreng; Ayam Goreng Bumbu Kuning; Ayam Panggang; Ayam goreng Kalasan; Ayam goreng jawa;
Empal Goreng; Paru goreng; Usus Ayam Goreng Tepung; ayam bumbu beku (frozen) siap saji; ayam goreng kremes; ayam
goreng rempah; ikan goreng; masakan matang yang terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan,
dibekukan, diawetkan===
===Bumbu Ayam Goreng Kuning; Bumbu ayam goreng; Nasi Ayam Betutu; Nasi Ayam Goreng Kuning; Nasi Ayam Goreng
Mentega===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-abu dan putih
: 35, 5, 42
: ===Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan ritel;
Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa toko eceran secara online untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan
persediaan medis; jasa pemasaran; layanan eceran atau grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan
persediaan medis===
===Makanan bayi; Obat paten Cina; Persiapan makanan biologis; bahan pencernaan untuk keperluan farmasi; bahan untuk
menambal gigi, lilin gigi; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; desinfektan; fungisida, herbisida;
makanan bayi; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; obat-obatan, sediaan medis dan
kedokteran hewan; plester, bahan untuk pembalut; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan sanitasi
untuk keperluan medis; sediaan untuk membasmi binatang perusak; sediaan vitamin dan mineral; suplemen dan sediaan
herbal; suplemen diet atau zat gizi tambahan; suplemen makanan kesehatan; suplemen vitamin dan mineral; susu formula
bayi===
===Jasa analisa industri, riset industri dan desain industri; desain dan pengembangan piranti lunak dan piranti keras
komputer; jasa-jasa ilmiah dan teknologi serta penelitian dan perancangan yang berkaitan dengannya; memberikan informasi
tentang penelitian medis dan ilmiah di bidang farmasi; penelitian farmasi; penelitian medis; penyediaan penggunaan
sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033031
: 11/05/2021 14:02:31
:
: Hutchison Whampoa Enterprises Limited

: DID2021033032
: 11/05/2021 14:03:05
:
: Tam Jai International Co. Limited

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Unit B, 9th Floor, D2 Place ONE No. 9 Cheung Yee Street, Cheung Sha Wan, Hong
Kong
: Suryani S.E.
: Jalan Proklamasi No. 65 Pegangsaan,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Tufei Chicken Wings
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 29
: ===Babi; Hasil produksi susu; Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan laut yang diawetkan; Makanan, makanan ringan dan

740

makanan ringan organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Sediaan daging; Sediaan kacang; Telur; Terrines

Halaman 519 dari 1262

(hidangan) makanan (hasil) laut; acar; ayam; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; daging,
diawetkan; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; ekstrak daging; jus tomat untuk memasak; kaldu; keju; kerang, tidak
hidup; keripik kentang; konsentrat kaldu; makanan (hasil) laut, kalengan; makanan laut, yang dikaleng (dilapisi dengan timah);
minyak dan lemak untuk makanan; mousses ikan; pasta daging; pasta sayur [purees]; pasta sup; pasta tomat; persiapan untuk
membuat sup; produk susu; sayap ayam; sayuran beku-kering; sayuran olahan; sayuran yang dikalengkan; sayuran,
diawetkan; sayuran, dikeringkan; sayuran, dimasak; sediaan paprika; sup; sup kental tomat; susu, keju, mentega, yoghurt, dan
produk susu lainnya; tepung ikan untuk makanan manusia; udang, bukan hidup===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong
: Raden Prista Devina S.H.,
: PT Mirandah Asia Indonesia Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78 Setia Budi Kota Jakarta Selatan Dki Jakarta 112910

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ROTAM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 5
: ===Bahan tambahan/aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Bahan
tambahan/aditif untuk bahan makanan hewan; antibiotik; bahan untuk menambal gigi, lilin gigi; desinfektan; fungisida;
herbisida; insektisida; kertas reagen untuk keperluan medis; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis
atau kedokteran hewan; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan,
makanan untuk bayi; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; memberi makan suplemen untuk keperluan dokter
hewan; memperbaiki bahan untuk keperluan gigi; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman untuk bayi;
parasitisida; plester, bahan untuk pembalut; produk kimia untuk penggunaan terapeutik; sediaan farmasi dan kedokteran
hewan; sediaan sanitasi untuk keperluan medis; sediaan untuk membasmi binatang perusak; suplemen makanan untuk
hewan; suplemen makanan untuk manusia; suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan; vitamin untuk hewan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033033
: 11/05/2021 14:03:20
:
: Rotam Agrochem International Company Limited

: DID2021033034
: 11/05/2021 14:03:59
:
: CV. Ikram Wound Care Center

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Hertasning Lingkungan Tunda, Kel. Labuang Utara,
Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, Prov. Sulawesi Barat
, Sulawesi Barat
: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DALETTE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, merah
: 3
: ===Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan rambut; kosmetik; kosmetik dan make-up; produk perawatan
tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan wajah [kosmetik]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2021033035
: 11/05/2021 14:04:01
:
: ZHANG ZHAO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

Halaman 520 dari 1262

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Kuning, Biru, Hitam dan Putih.
: 27
: ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033036
: 11/05/2021 14:04:32
:
: Tam Jai International Co. Limited

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Unit B, 9th Floor, D2 Place ONE No. 9 Cheung Yee Street, Cheung Sha Wan, Hong
Kong
: Suryani S.E.
: Jalan Proklamasi No. 65 Pegangsaan,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hijau
: 32, 16, 35, 43, 29, 30
: ===Air mineral dan aerasi; bir; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman buah dan jus buah; minuman tanpa-

740

alkohol; sirup dan olahan tanpa-alkohol lainnya untuk membuat minuman; sirup untuk minuman===
===Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kartu hadiah; Kertas, kardus, dan barang-barang yang terbuat dari bahanbahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release untuk menutupi atau
menata permukaan benda kerja atau perabotan; Label kertas; Publikasi tercetak, yaitu, buku, majalah, jurnal, direktori,
pamflet, dan brosur yang berisi informasi rujukan mengenai berbagai topik di bidang keuangan, investasi, kepemilikan
korporasi dan bisnis; alat tulis menulis; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik;
bahan penjilid buku; bahan plastik untuk kemasan; barang cetakan; formulir bisnis; foto-foto; kantong plastik; kartu nama;
katalog; materi pemasaran dan promosi dalam bentuk cetak; prospektus; serbet kertas; tatakan gelas kertas===
===administrasi bisnis; bantuan manajemen bisnis; fungsi kantor; iklan online pada jaringan komputer; informasi bisnis;
investigasi bisnis; jasa periklanan; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi organisasi bisnis; layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; manajemen bisnis; organisasi, manajemen dan administrasi program
loyalitas dan skema insentif; penelitian bisnis; penelitian pemasaran; penyediaan informasi bisnis; pertanyaan bisnis; studi
pemasaran===
===Kafe-kafe; jasa katering; jasa restoran; katering makanan dan minuman; layanan restoran cepat saji; layanan restoran
swalayan; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan
makanan dan minuman; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung===
===Babi; Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan laut yang diawetkan; Sediaan kacang; Sediaan sayuran; Telur; Terrines
(hidangan) makanan (hasil) laut; acar; ayam; bakso; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak;
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cabai yang diawetkan; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; ekstrak daging; jus tomat untuk memasak; kaldu; keripik
kentang; konsentrat kaldu; makanan (hasil) laut, kalengan; makanan laut yang dikeringkan; makanan laut, yang dikaleng
(dilapisi dengan timah); minyak dan lemak untuk makanan; pasta daging; pasta sayur [purees]; pasta sup; pasta tomat; sayap
ayam; sup; sup kental tomat; telur olahan===
===Beras; Bihun tepung kacang instan; Bumbu yang diawetkan; Mie; Pasta; Produk-produk kakao ; Roti, kue pastry dan gulagula; Saus untuk memasak [bumbu masak]; bahan pengganti kopi; bihun; bihun [mie]; biji cokelat; bubuk pengembang;
bumbu; cokelat; cuka; cuka, saus dan bumbu lainnya; daun teh; garam; gula; kopi; kopi buatan; lada; madu; makanan siap saji
berbahan dasar mie; mie beras; moster; ragi*; rempah-rempah; sambal pedas; saos tomat; saus [bumbu]; sirup (treacle);
teh===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033038
: 11/05/2021 14:08:45
:
: TJHAI CEN CON

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KEBON KOSONG 19 NO. 133 RT. 003 RW. 001 KEL. KEBON KOSONG - KEC.
KEMAYORAN, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau merah putih
: 14
: ===Bros perhiasan; anting-anting; cincin [perhiasan]; gelang [perhiasan]; kalung [perhiasan]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033039
: 11/05/2021 14:09:11
:
: YOYOK HADI SUTRISNO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln. Basuki Pulau Harapan VII No. 163 RT 007/06 Kel. Cilangkap, Cipayung,
Kabupaten Brebes, Jawa Tengah
: Resman Halomoan Sidauruk S.H.,
: Jalan Basuki Pulo Harapan VII No.163 Rt/Rw 007/006

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BRAND K
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih
: 1
: ===Bahan kimia pertanian seperti pupuk dan nutrisi untuk tanaman; Hasil-hasil kimia digunakan untuk pertanian, kehutanan,
perkebunan buah-buahan, perkebunan bunga-bunga, pada khususnya pupuk-pupuk daun-daunan, pupuk-pupuk akar
tanaman, bahan-bahan stimulasi bio, sediaan-sediaan untuk memperbaiki (korektor) tanah dan/atau air, sediaan-sediaan
untuk meningkatkan kesehatan tanaman, termasuk atas dasar bahan-bahan mentah organik; Perekat untuk digunakan dalam
industri, pupuk; Produk kimia untuk industri, pertanian, hortikultura, kehutanan dan pengawetan makanan, pupuk tanah,
pupuk, sediaan untuk menstilmulir dan mengatur pertumbuhan tanaman; Pupuk Kompos; Pupuk dan sediaan pupuk, termasuk
pupuk untuk disebarkan melalui udara, pupuk cair, pengaya mulsa, pakan kebun, pupuk tanah, pupuk anorganik dan pupuk
tanah; Pupuk untuk keperluan pertanian; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; aditif kimia untuk pupuk;
campuran bahan-bahan kimia dan bahan-bahan alami digunakan untuk pupuk pertanian; kompos, pupuk kandang, pupuk;
pupuk; pupuk alami; pupuk anorganik; pupuk cair; pupuk campuran; pupuk kimia; pupuk majemuk yang dikonversi secara
kimia; pupuk organik; pupuk sintetis untuk keperluan pertanian; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk penyubur
tanaman budidaya pertanian; sediaan pupuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033040
: 11/05/2021 14:10:15
:
: Susinto

540 Etiket

: Jl. Kebon Nanas Utara No. 20, RT. 015/RW. 007, Kel. Cipinang Cempedak, Kec.
Jatinegara , Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13330
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MHR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah & Putih
: 12
: ===As shock untuk kendaraan darat; As starter untuk kendaraan; As swing arm untuk sepeda motor; Bracket plat nomor
kendaraan; Casis kendaraan; Delta Box; Dudukan stang untuk sepeda motor; Jok untuk kendaraan; Kampas disc; Kampas
kopling untuk kendaraan; Kampas rem cakram; Kampas rem tromol; Karet balstep Pijakan kaki kendaraan; Karet
shockbreaker untuk kendaraan; Klem Stang (bagian dari kendaraan); Kunci kontak sepeda motor; List untuk roda ban;
Pegangan Tangan Untuk Kendaraan ( hand grip); Pegas peredam kejut untuk kendaraan; Pelindung tempat duduk untuk
kendaraan (cover seat); Penyangga tanggan untuk kendaraan; Plat kopling Untuk Kendaraan; Rumah Primary kopling Untuk
Kendaraan; SALUT REM UNTUK KENDARAAN; Shock untuk sepeda motor; Standar untuk sepeda motor; Stang Jepit; Tuas
Kopling; Velg Mobil dan Motor; Velg untuk roda kendaraan; adaptor dan dudukan penyangga untuk body motor (fairing)
depan; alarm dan perangkat anti pencurian untuk kendaraan; alarm pencegah pencurian kendaraan; alat penjepit jeruji roda;
as roda; bagian-bagian rem; bagian-bagian stang; bagian-bagian suspensi; bak kopling kendaraan; bak roda gigi; ban dalam;
ban luar; ban luar tubles; bantal jok untuk jok kendaraan; bantalan stang untuk kendaraan roda dua; batang penggerak untuk
kendaraan darat, selain dari bagian-bagian motor dan mesin; bearing (untuk kendaraan darat); behel jok sepeda motor; behel
motor; bingkai plat nomor kendaraan; blok rem untuk kendaraan; box bagasi kendaraan; foot step racing; gantungan barang
untuk motor; gantungan lengkap; gantungan lumpur lipatan; gantungan untuk kendaraan; garpu depan untuk kendaraan roda
dua; gas spontan; grip stang untuk sepeda motor; grip tangki untuk sepeda motor; handle rem/kopling; isyarat penunjuk arah
untuk kendaraan; jalu as poros roda; jalu peddock; jalu stang; jaringan bagasi untuk kendaraan bermotor; jepitan jeruji untuk
roda kendaraan darat; jeruji roda kendaraan; jeruji untuk sepeda; jok kulit untuk kendaraan; jok motor; jok untuk kendaraan
bermotor; kaca depan; kaca spion; kaca spion untuk kendaraan; kain penutup jok untuk kendaraan; kaliper; kampas rem;
kampas rem untuk kendaraan darat; kisi-kisi kendaraan; klakson kendaraan; kopling untuk kendaraan darat; kulit jok; lapisan
bagian luar ban untuk vulkanisasi ban; master rem kit; mudguards untuk kendaraan darat; naf roda kendaraan; papan pijakan
kaki; pegas penahan kejut untuk kendaraan bermotor; pegas suspensi kendaraan; pelapis jok untuk kursi kendaraan;
pelindung baju untuk sepeda motor; pelindung garpu depan; pelindung kaliper rem untuk kendaraan; pengendali kendaraan,
selain dari mainan; peninggi stang; penjepit jeruji untuk roda; penjepit stang; pentil untuk ban kendaraan; penunjuk arah untuk
sepeda; penunjuk arah untuk sepeda motor; penutup baut spion; penutup jok (single seater); penutup kaliper rem; penutup
kendaraan [berbentuk]; penutup radiator motor; penutup roda kemudi berbentuk untuk kendaraan; penutup sadel untuk
sepeda; penutup segitiga shock; penutup untuk mesin kendaraan; peralatan anti selip untuk roda kendaraan; peredam kejut
suspensi untuk kendaraan; persneling untuk sepeda motor; pijakan motor(bordes motor); plat penyangga; plat transmisi dan
dudukan mesin (engine mounting); poros transmisi untuk kendaraan darat; poros untuk roda kendaraan; pro guard; rak bagasi
untuk kendaraan; rangka bawah kendaraan; rangka kendaraan; rantai penggerak untuk kendaraan darat; rantai transmisi
untuk kendaraan darat; rantai untuk kendaraan darat; rantai-rantai anti selip; rem cakram untuk kendaraan; rem untuk
kendaraan; roda gigi poros; roda jeruji pelek kendaraan; roda untuk sepeda; roller matic; sadel sepeda motor; sadel untuk
sepeda atau sepeda motor; sandaran behel penumpang; sandaran jok belakang; sandaran untuk kendaraan; sarung jok untuk
kendaraan; sarung motor; segitiga shock motor; selang / kabel kopling; selang / kabel rem; selat pelindung untuk sepeda
motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); sepatu rem untuk kendaraan; setang sepeda motor; setelan rantai; shock Breker;
spakbor; spoiler untuk kendaraan; stabiliser shock; stabiliser stang; standar kendaraan; standar paddock; stang fatbar; stang
setir; tabung ABS; tabung shock depan; tanda arah belok kendaraan; tempat duduk kendaraan; tempelan tangki(tankpad);
transmisi untuk kendaraan darat; tromol sepeda motor; tuas rem untuk kendaraan darat; tutup cvt; tutup kenalpot; tutup naf;
tutup oli kendaraan; tutup pentil; tutup roda untuk kendaraan; velg jeruji; velg racing; windshield===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033041
: 11/05/2021 14:10:54
:
: Dita Esti Palupi

540 Etiket

: Sumur Bor, RT. 005 RW. 012,
Kel. Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BIALWBI.ID + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Eyeliner; Kondisioner; Krim rambut; Masker Wajah; Perona Pipi; Perona mata;
Sampo; astringen untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; cat kuku; kapas untuk
keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kondisioner kuku; kondisioner kulit; kondisioner rambut; kosmetik; krim bibir; krim dan
lotion kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim tubuh; kuku palsu; lipstik; losion untuk tubuh; lulur; maskara; masker
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perawatan rambut; masker rambut; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak rambut; pensil alis; pewarna rambut;
produk perawatan bibir (kosmetik); sabun mandi; sampo tanpa obat; sampo untuk rambut manusia; sediaan perawatan kulit;
semprotan rambut; susu pembersih wajah; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa
pembersih untuk digunakan pada wajah===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong
: Raden Prista Devina S.H.,
: PT Mirandah Asia Indonesia Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78 Setia Budi Kota Jakarta Selatan Dki Jakarta 112910

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ROTAM-CS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 5
: ===Bahan tambahan/aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Bahan
tambahan/aditif untuk bahan makanan hewan; antibiotik; bahan untuk menambal gigi, lilin gigi; desinfektan; fungisida;
herbisida; insektisida; kertas reagen untuk keperluan medis; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis
atau kedokteran hewan; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan,
makanan untuk bayi; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; memberi makan suplemen untuk keperluan dokter
hewan; memperbaiki bahan untuk keperluan gigi; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman untuk bayi;
parasitisida; plester, bahan untuk pembalut; produk kimia untuk penggunaan terapeutik; sediaan farmasi dan kedokteran
hewan; sediaan sanitasi untuk keperluan medis; sediaan untuk membasmi binatang perusak; suplemen makanan untuk
hewan; suplemen makanan untuk manusia; suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan; vitamin untuk hewan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033042
: 11/05/2021 14:12:39
:
: Rotam Agrochem International Company Limited

: DID2021033043
: 11/05/2021 14:14:55
:
: Universitas Gadjah Mada

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Direktorat Penelitian, Gedung Pusat UGM, Lantai 3 Sayap Selatan, Bulaksumur,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55281
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ViVac⁺ Vaksin Vibrio Inaktif untuk Menanggulangi Vibriosis Pada Hewan Akuatik
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih, Hitam
: 5
: ===vaksin untuk hewan-hewan akuatik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021033044
: 11/05/2021 14:15:57
:
: Juard Effendi, PT. Indoguna Utama

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Modern Blok C4/2 RT 011 RW 006 - Ujung Menteng - Cakung - Jakarta
Timur, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: meatshop indoguna
: meatshop berarti toko daging

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah dan biru
: 35
: ===Eceran dan grosir toko roti; Jasa ritel/eceran ayam; Jasa penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari

740
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daging ayam; Jasa perdagangan (trading) makanan laut (seafood) dan daging; Jasa ritel/eceran ayam goreng; Jasa
ritel/eceran ayam olahan; Jasa ritel/eceran produk daging olahan; Jasa ritel/eceran produk sayuran olahan; Jasa ritel/eceran
saus; Layanan penjualan eceran produk roti; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman;
Layanan ritel yang berkaitan dengan produk roti; Penjualan eceran untuk sediaan daging dan produk daging [butcher’s shop];
Toko eceran yang menjual produk susu; Toko roti online; jasa layanan retail yang berkaitan dengan bahan-bahan makanan;
jasa penjualan daging beku; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan makanan berbahan dasar ikan; jasa penjualan makanan
olahan hasil laut; jasa retail sehubungan dengan penjualan daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah
dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu dan produk susu, minyak
dan lemak untuk makanan, kopi, teh, kakao dan kopi buatan, beras, tapioka dan sagu, tepung dan sediaan yang terbuat dari
sereal, roti, kue dan gula-gula, es, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, mustar, cuka, saus (bumbu), rempahrempah, es; jasa retail sehubungan dengan penjualan malt, bir, air mineral dan air soda, minuman lain yang tidak beralkohol,
minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; jasa ritel; layanan ritel disediakan oleh toko
daging; layanan ritel untuk bahan makanan; layanan ritel untuk daging; layanan ritel untuk produk susu; layanan ritel yang
berkaitan dengan daging; layanan ritel yang berkaitan dengan produk hortikultura; layanan toko ritel online yang produk
utamanya daging; layanan toko ritel dan toko grosir; toko; toko roti; toko-toko===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033045
: 11/05/2021 14:20:46
:
: JOEHAN SOEGIANTO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum.Daan Mogot Arcadia B7/06, Tangerang
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PRAMBANAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, hitam, putih
: 25
: ===Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang,
pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita,
atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana
dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu,
pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga,
pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat
kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat
hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju
hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; T-shirt; alas kaki, yaitu,
sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; baju ketat; celana ketat;
gaun; hoodies; jaket denim; jas; kemeja; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki,
celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; rok; syal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021033046
: 11/05/2021 14:25:39
:
: PT. KREASI BUGAR INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Murai No. 6A RT. 009 RW. 003 Desa Caturtunggal Kec. Depok, Kabupaten
Sleman, DI Yogyakarta, 55281
: Rully Purwanto, S.H., S.Mn.
: Jalan Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Trade Center Blok B-36, Lt. 2,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FIT GROUND
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, kuning, hitam
: 41
: ===Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion,
sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum,
layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau
melalui Internet; Jasa hiburan yang disediakan oleh hotel, klub kesehatan dan bersantai; Jasa informasi, pemberian nasehat
dan konsultasi yang berkaitan dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan,
publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater,
permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat
dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan
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langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio,
konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa klub
kebugaran untuk anak dan bayi; Jasa mengorganisir, mengatur, dan melakukan acara olahraga, yaitu balap lari dan jalan dan
acara terkait dengan kebugaran fisik; Jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi dan sumber daya kesehatan dan
kebugaran; Layanan klub kesehatan; Layanan klub kesehatan dan kebugaran, yaitu, menyediakan layanan, fasilitas, instruksi
dan peralatan di bidang kebugaran dan latihan fisik; Layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi,
kesehatan dan kebugaran; Mengatur dan menyelenggarakan seminar di bidang kecantikan, kesehatan dan kebugaran;
Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi,
travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan,
fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online
dari basis data komputer atau melalui Internet; Penyediaan klub kesehatan, klub kebugaran, gimnasium, golf, dan fasilitas dan
layanan rekreasi; Penyediaan seminar kebugaran dan kesehatan, seminar tari aerobik; instruksi kebugaran fisik; instruksi
kebugaran golf; instruksi kebugaran udara; jasa penyediaan informasi di bidang kebugaran dan olahraga melalui situs web
dan aplikasi komputer; jasa penyediaan informasi kebugaran dan olahraga melalui perangkat lunak komputer yang tidak dapat
diunduh; jurnal online, yaitu, blog-blog yang menampilkan komentar, saran dan informasi di bidang kesehatan,
kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), tidur, kebugaran (fitness) dan nutrisi/gizi; kelas kebugaran tinju dan
kickboxing; klub kesehatan untuk latihan fisik; klub kesehatan, yaitu, penyediaan fasilitas fitnes dan olahraga atau latihan;
konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan kebugaran fisik; layanan gimnasium; layanan klub kebugaran; layanan klub
kebugaran dan olahraga; layanan klub kesehatan [pelatihan kesehatan dan kebugaran]; layanan klub kesehatan dan
kebugaran; layanan klub kesehatan dan rekreasi; layanan pelatih pribadi [pelatihan kebugaran]; layanan pelatihan kesehatan
dan kebugaran yang disediakan oleh salon angka; layanan pelatihan kesehatan di bidang promosi
kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), pengendalian (management) penyakit dan kondisi; layanan pelatihan
kesehatan, yaitu, menyediakan layanan pelatihan pribadi di bidang diet, nutrisi/gizi, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan
(wellness), kebugaran (fitness), kesehatan mental, dan pengendalian (management) kondisi medis kronis; layanan pelatihan
perawatan kesehatan yang menawarkan panggilan atau obrolan (chats), pemberitahuan, kemampuan untuk melacak aktivitas,
solusi manajemen/pengelolaan insentif dan tantangan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pendidikan
dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran; layanan pendidikan dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran yang
disediakan untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; layanan pendidikan, yaitu, menyelenggarakan seminar,
konferensi, dan lokakarya di bidang kesehatan dan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pengajaran dan
pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi, kesehatan dan kebugaran, tidak disediakan oleh institusi akademik; melakukan
kelas kebugaran; melakukan kelas kebugaran prenatal; melakukan kelas pengkondisian kebugaran fisik; memberikan
informasi tentang olahraga dan kebugaran dari situs web; memberikan informasi tentang olahraga dan kebugaran melalui situs
web; mengatur dan melakukan kelas kebugaran; menyediakan fasilitas gimnasium; menyediakan fasilitas kebugaran;
menyediakan fasilitas kebugaran dan olahraga; menyediakan kelas di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olah raga;
menyediakan layanan pelatihan kebugaran (wellness) dan kesehatan yang dipersonalisasi; menyediakan situs web (website)
yang menampilkan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat diunduh yang menampilkan sesi-sesi atletik dan
kebugaran (fitness); pelatihan kebugaran dengan angkat barbel; pelatihan kebugaran fisik; pelatihan kebugaran metabolisme
tubuh; pelatihan kebugaran pribadi; pelatihan kesehatan dan kebugaran; pelatihan kesehatan, yaitu, konsultasi kebugaran
(fitness) jasmani; pemesanan fasilitas kebugaran dan olahraga===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033047
: 11/05/2021 14:26:11
:
: Syafrialdi

540 Etiket

: Jalan Sawo Kecik No. 09A, RT. 002 RW. 008, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan
Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13950., Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13950
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: aldhis
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 25
: ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan pada
jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop,
sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk alas kaki; Bagian tumit untuk
sepatu bot dan sepatu; Bagian ujung alas kaki; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra;
Kancing untuk sepatu sepakbola (sepatu); Kulit bagian atas sepatu; Lis untuk alas kaki; List untuk alas kaki; Pakaian untuk
olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Paku untuk sepatu sepakbola; Pelindung ujung sepatu;
Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot; Perlengkapan logam untuk alas
kaki; Sandal Gunung; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sepatu Dansa; Sepatu Sepakbola; Sepatu bot
bertali; Sepatu bot musim dingin; Sepatu bot ski; Sepatu bot yang tingginya antara lutut dan mata kaki; Sepatu cross training;
Sepatu hak tinggi; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu olahraga atau santai; Sepatu olahraga panahan;
Sepatu pantai; Sepatu rugby; Sepatu sekolah; Sepatu terbuat dari lapisan bahan karet yang tahan asam; Sepatu untuk jalan;
Sepatu/sandal dari rumput esparto; Sol sepatu; Tumit-tumit sepatu; alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus untuk olahraga;
alas kaki militer; alas kaki terbuat dari kayu; alas kaki terbuat dari vinil; alas kaki tidak termasuk alas kaki untuk bersepeda
yang memiliki perlengkapan untuk cleat sepeda untuk dipasang ke dan digunakan dengan sepeda; alas kaki untuk anak-anak;
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alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pekerjaan berat; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki
untuk snowboarding; alas kaki untuk wanita; alas kaki, bukan untuk olahraga; alas kaki, kecuali alas kaki ortopedi; alas kaki,
termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal
bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; alas kaki/sepatu tahan
air dan sepatu bot hiking; alat pencegah tergelincir untuk sepatu; asaura-zori [sandal tali-kaki Jepang]; bagian atas anyaman
rotan untuk sandal gaya Jepang; bagian atas sepatu; bagian atasnya sepatu; bagian atasnya untuk sandal gaya Jepang;
bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar, sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki
sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk
bayi dan balita; bootee (sepatu bayi wol); cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; flat balet [sepatu flat]; hak sepatu; hak
sepatu tersembunyi; jaket, sepatu bot dan rompi untuk memancing; jikatabi [Alas kaki kerja berujung Jepang]; kancing untuk
sepatu bola; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan
ortopedi); karet [alas kaki]; kaus kaki sandal; kelengkapan logam untuk alas kaki; lapisan dalam sepatu bot salju; lidah atau tali
tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu bot; lis pinggiran sol untuk sepatu; lis pinggiran sol untuk
sepatu boot dan sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu bot; melampaui sepatu; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan
celana tahan air; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki,
tutup kepala; pelindung tumit untuk sepatu; penguat untuk sepatu; penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk
melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); penutup sepatu, selain untuk
keperluan medis; perangkat non-tergelincir untuk sepatu bot dan sepatu; perangkat yang tidak tergelincir untuk alas kaki;
perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot;
perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan sepatu bot; perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot; pompa [alas
kaki]; sandal; sandal bakiak; sandal balet [sepatu dansa]; sandal bayi; sandal dan sepatu pantai; sandal dansa; sandal jepit;
sandal jepit [alas kaki]; sandal kenyamanan khusus; sandal kulit; sandal kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus; sandal
lipat; sandal lipat wanita; sandal mandi; sandal pakai; sandal pantai; sandal pedikur; sandal pedikur busa; sandal pelindung
kaki; sandal plastik; sandal selop; sandal untuk anak-anak; sandal untuk mandi; sandal untuk pria; sandal untuk wanita;
sepatu; sepatu Hujan; sepatu Latihan; sepatu aqua; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari;
sepatu atletik untuk sepak bola; sepatu balet; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu
berjalan; sepatu berkuda; sepatu bersepeda; sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu boot; sepatu boot bayi; sepatu boot
berjalan; sepatu boot karet; sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot
kerja untuk industri; sepatu bot kulit domba; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot panjang yang bisa dipakai
sampai betis dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot rugby; sepatu bot semata kaki; sepatu bot tahan air; sepatu bot tahan air
untuk memancing; sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga;
sepatu bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu
bot wellington [wellies]; sepatu bot yang ditutup dengan penutup baja; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang
diperkuat; sepatu bot yang tertutup baja; sepatu bowling; sepatu creeper; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi;
sepatu dansa; sepatu dansa ballroom; sepatu datar; sepatu dek; sepatu dengan kait dan tumpukan pita pengikat; sepatu
formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu hak untuk sepatu;
sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk stoking; sepatu hak-tinggi; sepatu
handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hoki lapangan; sepatu hujan; sepatu jogging; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu
kasual; sepatu kayu; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kertas digunakan saat melewati detektor
logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap bersih; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu lari; sepatu lari
bergigi; sepatu luar terbuat dari karet dan kedap air; sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat;
sepatu panjat tebing; sepatu pantai; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu
pengantin wanita; sepatu perawatan; sepatu platform; sepatu polo; sepatu renda; sepatu roda; sepatu roller self-balancing;
sepatu salju; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu senam; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu
ski-Apres; sepatu slip-on; sepatu snowboard; sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu thong; sepatu tinju; sepatu trek
dan lapangan; sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk latihan olahraga bola Barque pelota;
sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk voli kaki; sepatu untuk wanita;
sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu yang
memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu yang tertutup baja; sepatu yoga; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi;
sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol alas kaki; sol asbes untuk alas kaki; sol sandal; sol sepatu; sol sepatu untuk diperbaiki;
sol untuk alas kaki; sol untuk sandal gaya Jepang; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; tali
kaki untuk zori [sandal gaya Jepang]; tali sepatu; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot berburu; tas khusus diadaptasi untuk
sepatu golf; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki; tas khusus diadaptasi untuk sepatu kriket; tas khusus diadaptasi untuk
sepatu sepak bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu ski; tas khusus diadaptasi untuk sepatu snowboard; tas khusus
disesuaikan untuk sepatu hoki lapangan; tas sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu kriket; tas
sepatu sepak bola; tips untuk alas kaki; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; trainer (alas kaki); valenki [sepatu boot yang
terbuat dari bahan wol felt]; waraji [Alas kaki Jepang terbuat dari jerami]; zori [sandal gaya Jepang]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2021033048
: 11/05/2021 14:27:37
:
: Tam Jai International Co. Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Unit B, 9th Floor, D2 Place ONE No. 9 Cheung Yee Street, Cheung Sha Wan, Hong
Kong
: Suryani S.E.
: Jalan Proklamasi No. 65 Pegangsaan,

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Lukisan
: Logo Karakter Cina

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

: Karakter Cina berarti
ama keluarga" dan "muda, pemuda". Kombinasi aksara Cina secara keseluruhan tidak ada artinya.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 32, 16, 35, 43, 29, 30
: ===Air mineral dan aerasi; bir; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman buah dan jus buah; minuman tanpaalkohol; sirup dan olahan tanpa-alkohol lainnya untuk membuat minuman; sirup untuk minuman===
===Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kartu hadiah; Kertas, kardus, dan barang-barang yang terbuat dari bahanbahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release untuk menutupi atau
menata permukaan benda kerja atau perabotan; Label kertas; Publikasi tercetak, yaitu, buku, majalah, jurnal, direktori,
pamflet, dan brosur yang berisi informasi rujukan mengenai berbagai topik di bidang keuangan, investasi, kepemilikan
korporasi dan bisnis; alat tulis menulis; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik;
bahan penjilid buku; bahan plastik untuk kemasan; barang cetakan; formulir bisnis; foto-foto; kantong plastik; kartu nama;
katalog; materi pemasaran dan promosi dalam bentuk cetak; prospektus; serbet kertas; tatakan gelas kertas===
===administrasi bisnis; bantuan manajemen bisnis; fungsi kantor; iklan online pada jaringan komputer; informasi bisnis;
investigasi bisnis; jasa periklanan; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi organisasi bisnis; layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; manajemen bisnis; organisasi, manajemen dan administrasi program
loyalitas dan skema insentif; penelitian bisnis; penelitian pemasaran; penyediaan informasi bisnis; pertanyaan bisnis; studi
pemasaran===
===Kafe-kafe; jasa katering; jasa restoran; katering makanan dan minuman; layanan restoran cepat saji; layanan restoran
swalayan; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan
makanan dan minuman; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung===
===Babi; Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan laut yang diawetkan; Sediaan kacang; Sediaan sayuran; Telur; Terrines
(hidangan) makanan (hasil) laut; acar; ayam; bakso; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak;
cabai yang diawetkan; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; ekstrak daging; jus tomat untuk memasak; kaldu; keripik
kentang; konsentrat kaldu; makanan (hasil) laut, kalengan; makanan laut yang dikeringkan; makanan laut, yang dikaleng
(dilapisi dengan timah); minyak dan lemak untuk makanan; pasta daging; pasta sayur [purees]; pasta sup; pasta tomat; sayap
ayam; sup; sup kental tomat; telur olahan===
===Beras; Bihun tepung kacang instan; Bumbu yang diawetkan; Mie; Pasta; Produk-produk kakao ; Roti, kue pastry dan gulagula; Saus untuk memasak [bumbu masak]; bahan pengganti kopi; bihun; bihun [mie]; biji cokelat; bubuk pengembang;
bumbu; cokelat; cuka; cuka, saus dan bumbu lainnya; daun teh; garam; gula; kopi; kopi buatan; lada; madu; makanan siap saji
berbahan dasar mie; mie beras; moster; ragi*; rempah-rempah; sambal pedas; saos tomat; saus [bumbu]; sirup (treacle);
teh===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033051
: 11/05/2021 14:30:45
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Ungu, Hitam dan Putih.
: 27
: ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;

740

alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
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tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033052
: 11/05/2021 14:32:37
:
: PT. SARI BUANA HASIL BUMI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Rembang - Blora KM. 3,5 Desa Mondoteko, Kabupaten Rembang, Jawa
Tengah, 59251
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Alimojoyo + LUKISAN
: Alimojoyo + Lukisan : HANYA PENAMAAN

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, PUTIH
: 30
: ===Beras===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033053
: 11/05/2021 14:33:02
:
: JOEHAN SOEGIANTO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum.Daan Mogot Arcadia B7/06, Tangerang
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PRAMBANAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, merah
: 22
: ===Karung plastik; Tali pengikat plastik; Waring (karung untuk pertanian); benang, bukan dari logam, untuk pembungkus atau
pengikatan; paranet; rafia; serat nilon untuk penggunaan tekstil; tali; tali nilon untuk menangani beban; tali penarik nilon; tali
pengepakan; tali pengikat nilon; tali sintetis; tali sling kargo; tali tambang; tali tow; tali, bukan dari logam; tenda, awning dan
terpal; terpal; terpal plastik serbaguna===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033054
: 11/05/2021 14:36:04
:
: PT. Sumatera Tropical Spices

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Raya Padang Bukittinggi KM 24 Pasar Usang, Kabupaten Padang Pariaman,
Sumatera Barat, 25586
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kayu Manis Andalas
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat dan Putih
: 30
: ===bubuk kayu manis [rempah-rempah]; gula kayu manis; gulungan kayu manis; kayu manis [rempah-rempah]; kayu manis
tanah; tongkat kayu manis===

740
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===bubuk kayu manis [rempah-rempah]; gula kayu manis; gulungan kayu manis; kayu manis [rempah-rempah]; kayu manis
tanah; tongkat kayu manis===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033055
: 11/05/2021 14:37:27
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Abu-abu, Hitam dan Putih.
: 27
: ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033056
: 11/05/2021 14:38:21
:
: JOEHAN SOEGIANTO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum.Daan Mogot Arcadia B7/06, Tangerang
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PRAMBANAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, merah
: 11
: ===Alat memasak; Aparatus dan instrumen, semua untuk memberikan wewangian, memurnikan atau menyegarkan udara,

740

540 Etiket

yaitu: lilin beraroma listrik, pembersih udara, dispenser listrik untuk penyegar udara; Dispenser air; Dispenser pengharum
listrik; Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap, memasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara,
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pembagian air dan instalasi kesehatan; Ketel listrik; Kipas angin; Lampu LED; Pelunak air untuk keperluan industri; Pemurni
air untuk keperluan komersial; Penyaring air minum; Saluran air untuk kamar mandi; Tungku masak [oven]; alat pemurni air;
alat penggoreng tanpa minyak (air fryers); alat untuk penerangan; alat untuk penyaring air minum; aparat pendingin udara;
bidet; blower rambut; boiler air panas; ceret, listrik; dispenser air panas listrik; dispenser disinfektan untuk toilet; dispenser
minuman, listrik; filter untuk air minum; griddles listrik [peralatan memasak]; instalasi pendingin air; instalasi ventilasi; ionizers
air; katup air; kompor bertekanan; kompor listrik; lemari es pendingin untuk keperluan rumah tangga; mesin kopi; mesin
pengering rambut untuk penggunaan salon kecantikan; multicookers; obor listrik untuk penerangan; oven memasak listrik;
oven microwave [aparat memasak]; oven pemanggang roti listrik; panci penggorengan listrik; pancuran air minum; pemanas
air listrik; pemanas air sesaat; pemanggang [alat memasak]; pemasak serba guna; penanak nasi listrik; pengering rambut;
penggorengan elektrik; penghangat piring; pengukus makanan elektrik; peralatan penyediaan air minum; peralatan untuk
rambut kering; peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga, yaitu, oven pemanggang roti, kompor induksi
elektromagnetik untuk keperluan rumah tangga, roaster listrik, autoclave listrik, pemasak-pemasak (cookers) sup listrik;
rotisseries listrik; sejenis katup (stop cocks) dan katup (stop valves) yang digunakan untuk menghentikan atau mengatur aliran
air; senter; shower penyemprot [pipa fitting]; steamer rambut untuk penggunaan salon kecantikan; tangki air bertekanan;
tangki air toilet; toaster roti; unit pemurnian air untuk memproduksi air minum; unit pengolahan air; wadah pendingin dan
wadah pembeku; alat sterilisasi air; bak cuci untuk dapur, cucian dan kamar mandi; keran air===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033058
: 11/05/2021 14:40:50
:
: Tam Jai International Co. Limited

540 Etiket

: Unit B, 9th Floor, D2 Place ONE No. 9 Cheung Yee Street, Cheung Sha Wan, Hong
Kong
: Suryani S.E.
: Jalan Proklamasi No. 65 Pegangsaan,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Karakter Cina
: Karakter Cina berarti
ama keluarga", "muda, pemuda", "awan", "selatan", "beras", dan "garis, kawat". Karakter Cina ketiga
dan keempat berarti Yunnan. Dua huruf Cina terakhir jika digabungkan berarti bihun.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 32, 16, 35, 43, 29, 30
: ===Air mineral dan aerasi; bir; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman buah dan jus buah; minuman tanpaalkohol; sirup dan olahan tanpa-alkohol lainnya untuk membuat minuman; sirup untuk minuman===
===Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kartu hadiah; Kertas, kardus, dan barang-barang yang terbuat dari bahanbahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release untuk menutupi atau
menata permukaan benda kerja atau perabotan; Label kertas; Publikasi tercetak, yaitu, buku, majalah, jurnal, direktori,
pamflet, dan brosur yang berisi informasi rujukan mengenai berbagai topik di bidang keuangan, investasi, kepemilikan
korporasi dan bisnis; alat tulis menulis; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik;
bahan penjilid buku; bahan plastik untuk kemasan; barang cetakan; formulir bisnis; foto-foto; kantong plastik; kartu nama;
katalog; materi pemasaran dan promosi dalam bentuk cetak; prospektus; serbet kertas; tatakan gelas kertas===
===administrasi bisnis; bantuan manajemen bisnis; fungsi kantor; iklan online pada jaringan komputer; informasi bisnis;
investigasi bisnis; jasa periklanan; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi organisasi bisnis; layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; manajemen bisnis; organisasi, manajemen dan administrasi program
loyalitas dan skema insentif; penelitian bisnis; penelitian pemasaran; penyediaan informasi bisnis; pertanyaan bisnis; studi
pemasaran===
===Kafe-kafe; jasa katering; jasa restoran; katering makanan dan minuman; layanan restoran cepat saji; layanan restoran
swalayan; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan
makanan dan minuman; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung===
===Babi; Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan laut yang diawetkan; Sediaan kacang; Sediaan sayuran; Telur; Terrines
(hidangan) makanan (hasil) laut; acar; ayam; bakso; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak;
cabai yang diawetkan; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; ekstrak daging; jus tomat untuk memasak; kaldu; keripik
kentang; konsentrat kaldu; makanan (hasil) laut, kalengan; makanan laut yang dikeringkan; makanan laut, yang dikaleng
(dilapisi dengan timah); minyak dan lemak untuk makanan; pasta daging; pasta sayur [purees]; pasta sup; pasta tomat; sayap
ayam; sup; sup kental tomat; telur olahan===
===Beras; Bihun tepung kacang instan; Bumbu yang diawetkan; Mie; Pasta; Produk-produk kakao ; Roti, kue pastry dan gulagula; Saus untuk memasak [bumbu masak]; bahan pengganti kopi; bihun; bihun [mie]; biji cokelat; bubuk pengembang;
bumbu; cokelat; cuka; cuka, saus dan bumbu lainnya; daun teh; garam; gula; kopi; kopi buatan; lada; madu; makanan siap saji
berbahan dasar mie; mie beras; moster; ragi*; rempah-rempah; sambal pedas; saos tomat; saus [bumbu]; sirup (treacle);
teh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033059
: 11/05/2021 14:41:42
:
: SUDIONO

540 Etiket

: Bandengan Selatan Komp. 58 No. 20, Pejagalan, Penjaringan, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Hendrawati Santoso S.H.
: Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E, Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RGG-BQX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 25
: ===Baju Hangat; Baju Hangat untuk anak-anak; Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Syar'i; Baju koko; Baju lengan
panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Blus jumbo (pakaian); Busana Muslim; Celana; Celana Cekak Musang
(Celana); Celana Komprang; Celana dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans;
Celana kerja; Celana ketat tipis untuk wanita; Celana korduroi; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin;
Celana panjang denim; Celana panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan;
Celana panjang yang dilapisi lilin; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek
sepak bola Amerika; Celana pendek untuk berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin;
Celana yang dilapisi lilin; Dasi pramuka; Daster anak-anak; Daster menyusui; Daster tidur; Ikat kepala (pakaian); Kaus
pakaian; Kutang nenek; Masker wajah (pakaian); Mukena; Pakaian; Pakaian Batik; Pakaian Pria Jeans; Pakaian dalam;
Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian muslim; Pakaian renang; Pakaian training; Pakaian
wanita jeans; Peci; Rok dalam [pakaian dalam]; SARUNG PELEKAT; Sarung batik; Sarung pelekat; Sarung printing; Sarung
sutra (untuk sholat); Sarung tangan bayi; Sarung tenun; Sarung tenun bukan mesin; Sarung tenun palekat; Sarung tenun
tradisional; Sileuweu (Celana); Sol sepatu; Songkok (Peci); Tali pinggang (pakaian); Tunik jumbo (pakaian); baju; baju batik;
baju bayi; baju busana muslim; baju hamil; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju olahraga; baju setelan;
baju tidur; bando [pakaian]; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; celana; celana anak; celana atletik; celana bahan
katun; celana balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana berkuda; celana
bermuda; celana bersalin; celana bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos;
celana dalam; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang digabungkan
dengan pakaian luar; celana dinas; celana empuk untuk penggunaan atletik; celana formal; celana golf; celana haji; celana
hiking; celana hujan; celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana jogging; celana kaki; celana
kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana kertas; celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat bib; celana
ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana mandi; celana militer; celana olahraga; celana
olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian; celana palazzo; celana panjang; celana panjang
(Am.); celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana panjang longgar; celana panjang militer; celana
panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana
panjang untuk wanita; celana panjang yang ketat; celana panjang yang menyerap keringat; celana pelangsing anti selulit;
celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana
pendek berjalan; celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek
bulu; celana pendek dari bulu domba; celana pendek denim; celana pendek empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek
geser; celana pendek golf; celana pendek kargo; celana pendek keringat; celana pendek pelangsing anti selulit; celana
pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana pendek rugby; celana pendek sepak bola;
celana pendek sepak bola replika; celana pendek tenis; celana pendek tinju; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek
untuk berenang; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk renang; celana pendek
untuk selancar; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik; celana pof; celana popok bayi; celana pria;
celana renang; celana salju; celana santai; celana ski; celana snowboard; celana stretch; celana tahan air [celana]; celana
tahan cuaca; celana tanaman; celana tanaman denim; celana tanggung; celana tempur; celana trekking; celana untuk anakanak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana untuk wanita; celana yang menyerap
keringat; celana yoga; celemek [pakaian]; dasi; dasi kupu-kupu; daster; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; ikat
pinggang [bagian dari pakaian]; jaket [pakaian]; jaket dan celana tahan air; jumpsuits [pakaian]; kaftan batik (pakaian); kaos
replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaus [baju ketat]; kaus kaki
celana panjang; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kebaya batik (pakaian); kemeja [pakaian bisnis]; kerudung
[pakaian]; ketuk celana; koko habaib; korset [pakaian dalam]; kutang wanita; legging [celana panjang]; legging menjadi celana
panjang; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; pakaian; pakaian [pakaian]; pakaian dalam;
pakaian dalam pria; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana
untuk yoga; pakaian denim; pakaian hamil; pakaian jadi; pakaian olahraga muslim; pakaian pria; pakaian renang; pakaian
renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan
celana tahan air; pakaian tidur; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur
untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian
untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian yang
mengandung zat pelangsing; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pelindung
kaki (celana); replika celana pendek sepak bola Amerika; replika celana sepakbola Amerika; rok celana; rok dalam; sabuk
pinggang [pakaian]; sandal; sandal pedikur; sandal untuk anak-anak; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sapu tangan
[pakaian]; sarung; sarung tangan; sarung tangan [pakaian]; sendal; sepatu; sepatu bayi; sepatu bot *; sepatu sandal; sepatu
untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos,
Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; setelan celana untuk wanita; sol sandal; sol untuk
sepatu; stoking dan celana ketat tipis wanita; tali bra [bagian dari pakaian]; tali celana; tali sepatu; teddies [pakaian dalam];
topi; topi dan peci===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033060
: 11/05/2021 14:44:07
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

Halaman 532 dari 1262

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Abu-abu, Krem, Hitam dan Putih.
: 27
: ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033061
: 11/05/2021 14:44:25
:
: JOEHAN SOEGIANTO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum.Daan Mogot Arcadia B7/06, Tangerang
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PRAMBANAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, merah
: 8
: ===Pompa air tangan, cangkul, sekop, gerinda, batu asahan, gergaji tangan, intan pemotong kaca, obeng, kunci, kikir,
dongkrak tangan, pisau-pisau, perkakas ketam, pedang, palu (martil), bor-bor, tang, pisau cukur, sabit, kampak, pahat tusuk,
godam, alat pematri, alat solder, linggis, serutan kayu (bukan listrik atau mesin), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat
penyemprot cairan (sprayer dengan tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), pisau pemangkas tanaman, pisau untuk
pemotong rumput (alat tangan), alat penyemprot hama tanaman (sprayer) yang digerakkan dengan tangan, alat-alat dan
perkakas tangan (dijalankan dengan tangan), penyemprot-penyemprot backpack manual dengan tekanan tinggi, penyemprotpenyemprot ransel semi otomatis, alat penanam benih (benih jagung, padi, kacang-kacangan dan sayur-sayuran), peralatan
pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), gerek (alat tangan), alat pelubang, kampak-kampak,
batang pemotong, pisau pemangkas tanaman, mata bor (bagian dari alat tangan), alat pengasah mata pisau, pisau (alat
tangan), pemangkas tanaman pembatas, pisau untuk mencangkok tanaman, pahat-pahat, alat pemotong (pisau), pisau kecil,
alat penyemprot obat pembasmi parasit tanaman (alat tangan), alat penggali (alat tangan), pegangan bor (alat tangan), borbor, pemadat tanah (alat tangan), alat pemotong (alat tangan), alat pemetik buah (alat tangan), alat-alat kebun (alat tangan),

740

540 Etiket

Halaman 533 dari 1262

alat-alat pencangkokan (alat tangan), bor tangan (alat tangan), alat pemecah es, alat pemercik obat serangga (alat tangan),
semprotan obat serangga (alat tangan), alat penguap obat serangga (alat tangan), gergaji ukir, pisau baja, pisau-pisau,
gunting pemotong rumput (alat tangan), pisau pemotong, alat pelobang (alat tangan), alat pembunuh parasit tanaman, gunting
besar pemangkas, pompa (tangan), alat pelantak tangan (alat tangan), daun gergaji (bagian dari alat tangan), pegangan
gergaji, gergaji (alat tangan), gunting, obeng, sabit-sabit bertangkai, gunting tanaman, alat-alat pengasah, alat penyemprot
serangga (alat tangan), alat pencabut tangan berduri (alat tangan), pemangkas pohon, alat penyemprot obat pembasmi
serangga (alat tangan), pencincang sayuran, pisau sayuran, pemotong sayuran, pengiris sayuran, roda pengasah (alat
tangan), kunci inggris (alat tangan).===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033062
: 11/05/2021 14:48:40
:
: Riten Saputra

540 Etiket

: Kp. Tunggilis, RT. 012 RW. 006,
Kel. Cipeucang, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor
, Jawa Barat
: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ASIAFARA + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning keemasan, hitam
: 3
: ===Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan rambut; kosmetik; kosmetik dan make-up; produk perawatan
tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan wajah [kosmetik]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033064
: 11/05/2021 14:50:14
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Hijau, Abu-abu, Hitam dan Putih.
: 27
: ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar

740

Halaman 534 dari 1262

ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033065
: 11/05/2021 14:50:32
:
: TURYADI

540 Etiket

: Samong, RT. 004 RW. 003, Desa Samong, Kec. Ulujami, Kab. Pemalang, Jawa
Tengah, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah
: Aryhus Endramadha S.E.
: GRIYA KARAWACI Blok A3 No. 31 RT. 002 RW. 018 Kel. Sukabakti Kec. Curug
Kab. Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ARTHAQUEN + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH, BIRU, ABU-ABU
: 25
: ===celana; celana bahan katun; celana chinos; jaket [pakaian]; pakaian jadi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033066
: 11/05/2021 14:51:10
:
: JOEHAN SOEGIANTO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum.Daan Mogot Arcadia B7/06, Tangerang
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PRAMBANAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, merah
: 7
: ===Alat Semprot Elektrik; Alat pemotong logam berujung berlian selain dioperasikan dengan tangan; Alat penggali (mesin);
Cdi; Kipas untuk motor dan mesin; Mata bor batu; Mesin penggulung untuk keperluan pertanian; Mesin pengupas; Mesin,
peralatan mesin, peralatan yang dioperasikan daya; Pistol semprot; alat las listrik; alat pertanian, selain alat tangan yang
dioperasikan dengan tangan; alat pertanian, selain dioperasikan dengan tangan; alternator; aparatus untuk mengekstrasi
cairan untuk digunakan dalam pertambangan, pertanian, konstruksi, pemadam kebakaran dan desalinasi (mesin); bantalan
untuk mesin; batang penghubung untuk mesin, motor dan mesin; blender makanan, listrik; filter untuk mesin; generator
tegangan tinggi; gergaji, listrik; gigi transmisi untuk mesin; gunting, listrik; katup menjadi bagian dari mesin; kompresor putar;
kontrol hidrolik untuk mesin, motor dan mesin; kontrol pneumatik untuk mesin, motor dan mesin; kopling poros [mesin]; kopling
untuk mesin; lift hidrolik; mata gergaji [bagian-bagian mesin]; mata pisau; mesin bor; mesin cetak; mesin giling untuk keperluan
pertanian; mesin pemotong makanan untuk penggunaan komersial; mesin pemotong, pencacah dan pengiris makanan untuk
keperluan industri; mesin penanam benih pertanian; mesin pencampur aspal[mesin]; mesin pengamplasan; mesin penggiling;
mesin pengolah bijih; mesin pengolah teh; mesin pengolahan logam; mesin pertanian; mesin pertukangan; mesin untuk kapal;
mesin untuk mengemas makanan; mixer [mesin]; mixer makanan industri [mesin]; motor dan mesin selain untuk kendaraan
darat yang digerakkan oleh motor dan bagiannya; obeng, listrik; pemanen untuk pertanian; pemeras buah, listrik, untuk
keperluan rumah tangga; penggiling; penggiling kopi, listrik; pengupas sayuran, listrik; penugal benih untuk mesin pertanian;
penyedot debu; peralatan dapur bertenaga listrik untuk dicing, Mincing, mengiris dan memotong makanan; pisau, listrik; piston
untuk mesin; pompa air listrik; pompa menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; rem untuk mesin; roll pengiling; roll
pengiling untuk pengerjaan logam; rotary blower; router [Mesin Perkakas]; sabuk untuk motor dan mesin; sapu listrik; saringan
[mesin atau bagian mesin]; scroll saws [mesin]; sealer vakum listrik makanan; semprotan limbah; senjata semprot powder
coating; silinder untuk motor dan mesin; squeezers buah listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033067
: 11/05/2021 14:51:19
:
: Tam Jai International Co. Limited

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 535 dari 1262

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Unit B, 9th Floor, D2 Place ONE No. 9 Cheung Yee Street, Cheung Sha Wan, Hong
Kong
: Suryani S.E.
: Jalan Proklamasi No. 65 Pegangsaan,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TamJai
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 32, 16, 35, 43, 29, 30
: ===Air mineral dan aerasi; bir; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman buah dan jus buah; minuman tanpaalkohol; sirup dan olahan tanpa-alkohol lainnya untuk membuat minuman; sirup untuk minuman===
===Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kartu hadiah; Kertas, kardus, dan barang-barang yang terbuat dari bahanbahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release untuk menutupi atau
menata permukaan benda kerja atau perabotan; Label kertas; Publikasi tercetak, yaitu, buku, majalah, jurnal, direktori,
pamflet, dan brosur yang berisi informasi rujukan mengenai berbagai topik di bidang keuangan, investasi, kepemilikan
korporasi dan bisnis; alat tulis menulis; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik;
bahan penjilid buku; bahan plastik untuk kemasan; barang cetakan; formulir bisnis; foto-foto; kantong plastik; kartu nama;
katalog; materi pemasaran dan promosi dalam bentuk cetak; prospektus; serbet kertas; tatakan gelas kertas===
===administrasi bisnis; bantuan manajemen bisnis; fungsi kantor; iklan online pada jaringan komputer; informasi bisnis;
investigasi bisnis; jasa periklanan; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi organisasi bisnis; layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; manajemen bisnis; organisasi, manajemen dan administrasi program
loyalitas dan skema insentif; penelitian bisnis; penelitian pemasaran; penyediaan informasi bisnis; pertanyaan bisnis; studi
pemasaran===
===Kafe-kafe; jasa katering; jasa restoran; katering makanan dan minuman; layanan restoran cepat saji; layanan restoran
swalayan; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan
makanan dan minuman; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung===
===Babi; Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan laut yang diawetkan; Sediaan kacang; Sediaan sayuran; Telur; Terrines
(hidangan) makanan (hasil) laut; acar; ayam; bakso; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak;
cabai yang diawetkan; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; ekstrak daging; jus tomat untuk memasak; kaldu; keripik
kentang; konsentrat kaldu; makanan (hasil) laut, kalengan; makanan laut yang dikeringkan; makanan laut, yang dikaleng
(dilapisi dengan timah); minyak dan lemak untuk makanan; pasta daging; pasta sayur [purees]; pasta sup; pasta tomat; sayap
ayam; sup; sup kental tomat; telur olahan===
===Beras; Bihun tepung kacang instan; Bumbu yang diawetkan; Mie; Pasta; Produk-produk kakao ; Roti, kue pastry dan gulagula; Saus untuk memasak [bumbu masak]; bahan pengganti kopi; bihun; bihun [mie]; biji cokelat; bubuk pengembang;
bumbu; cokelat; cuka; cuka, saus dan bumbu lainnya; daun teh; garam; gula; kopi; kopi buatan; lada; madu; makanan siap saji
berbahan dasar mie; mie beras; moster; ragi*; rempah-rempah; sambal pedas; saos tomat; saus [bumbu]; sirup (treacle);
teh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033068
: 11/05/2021 14:51:24
:
: DJUMENA TARUNA SOERYANDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp.Polda Gunung Jati,RT.005,RW.010,Kelurahan Cimekar,Kecamatan
Cileunyi,Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
: Jalan Ngagel Wasana III No 53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MILKYMOND
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam,Hijau,Coklat,Merah,Kuning,Orange,Putih
: 29
: ===susu almond===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033069
: 11/05/2021 14:52:23
:
: ANTONIUS OEI

540 Etiket

540 Etiket

: JL. SUNTER KARYA SELATAN BLOK A3 NO. 22, KEL. SUNTER AGUNG, KEC.
TANJUNG PRIOK, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Salim Halim S.H.
: Jalan Merbabu No. 7A

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PALEM STAR COOKIES DAN LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT TUA, COKLAT MUDA
: 30
: ===Kue; Kue tradisional; Lemper; Roti kering; Roti manis; Roti pastry; biskuit; kue gandum; kue pastry; produk-produk roti
untuk makanan; risol; roti bebas gluten; roti dan roti bun; roti gandum; roti kukus; roti rendah garam; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033070
: 11/05/2021 14:56:38
: 018338366 16/11/2020 EM
: Tencent Holdings Limited

540 Etiket

: P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, George Town,
Grand Cayman
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LUCKY ROOKIE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 16, 9, 41
: ===Bahan perekat untuk keperluan tulis menulis atau rumah tangga; Gambar kalkir [dekalkomania]; Potongan kartun; Strip
kartun cetak; Tempat arsip (keperluan kantor); alas piring dari kertas; alas untuk gelas bir; alat dan mesin penjilid buku
[peralatan kantor]; alat tulis menulis; alat untuk memasang foto; album; almanak; amplop [alat tulis]; animasi cels; bahan ajar
[kecuali alat]; bahan pemodelan; bahan pengajaran dan pengajaran; bahan penjilid buku; bahan-bahan menggambar; bahanbahan menggambar dan bahan-bahan untuk kesenian; bantalan stempel; bantalan untuk menggambar; barang cetakan; batu
litograf; benang untuk penjilid buku; bendera kertas; buklet; buku; buku Anak-anak; buku bergambar; buku besar [buku]; buku
catatan; buku cerita anak-anak; buku komik; buku komik manga; buku pencatat [alat tulis]; buletin; cetakan [ukiran]; cetakan
grafis; cetakan kartun; file dokumen [alat tulis]; formulir, dicetak; foto-foto; foto-foto [dicetak]; huruf cetak [angka dan huruf];
indeks; instrumen menggambar; jadwal perjalanan cetak; jenis pencetakan; kain penjilid buku; kain untuk penjilid buku;
kalender; kanvas untuk melukis; karton*; kartu indeks [alat tulis]; kartu pengumuman [alat tulis]; kartu perdagangan, selain
untuk permainan; kartu pos; kartu ucapan; kartu-kartu; kartun koran [barang cetakan]; karya seni litograf; kaset kertas dan
kartu untuk merekam program komputer; katalog; kebutuhan alat tulis dan kantor, kecuali furnitur; kertas dan karton; kertas
fotokopi [alat tulis]; kertas kalkir; kertas pembungkus; kertas perkamen; kertas ringan yang digunakan dengan kertas karbon
untuk menghasilkan banyak salinan. [alat tulis]; kertas untuk melukis dan kaligrafi; kertas untuk mesin rekaman; kertas*; klip
kertas; komik; koran; kotak kertas atau kardus; kupon dicetak; label kertas atau karton; lembaran kertas [alat tulis]; lembaran
plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan; litograf; majalah; majalah [majalah berkala]; majalah berkala;
majalah cetak di bidang film; manual [buku pegangan]; map untuk kertas; menulis atau menggambar buku; mesin kertas;
mesin tik, listrik atau non-listrik; mistar / penggaris untuk menggambar; novel; novel grafis; paku payung; pamflet; papan
gambar; papan iklan kertas atau karton; papan kertas atau kardus; pasta model; patung-patung dari bubur kertas; pegangan
(tempat) untuk prangko [segel]; pemberat kertas; pena gambar; penanda buku; perangko; peta geografis; plastik untuk
pemodelan; pola penelusuran; poster; potret; prangko [segel]; prospektus; publikasi tercetak; representasi grafis; reproduksi
grafis; sampul [alat tulis]; sandaran buku; selebaran; set gambar; spanduk kertas; stan foto; stempel berdiri; stensil; stiker [alat
tulis]; strip komik [barang cetakan]; strip komik koran [barang cetakan]; strip pengikat [penjilid buku]; tabung kardus; tanah liat
pemodelan polimer; tatakan gelas dari kertas; tatakan meja; tempat dokumen [alat tulis]; tempat paspor; tiket; transparansi
[alat tulis]; ukiran foto; wadah krim dari kertas===
===Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk melihat kartun elektronik dan komik elektronik; Bahan untuk listrik
utama [kawat, kabel]; DVD dan media pra-rekaman digital yang menampilkan konten hiburan; Pengisi daya yang dapat
dibawa kemana-mana; Permainan komputer untuk digunakan di telepon genggam dan telepon seluler; Program komputer
(perangkat lunak yang bisa diunduh); Publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, buku komik, novel grafis, majalah,
manual/petunjuk, dan berita berkala dalam bidang hiburan dan permainan video; USB flash drive; Video kartun yang dapat
diunduh; Video komik yang dapat diunduh; alas mouse; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar;
aparatus (termasuk perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer) untuk menyediakan, memproses,
menampilkan, merekam, mentransmisikan, menerima, mereproduksi, mengedit, memanfaatkan dan memutar ulang gambar,
suara, data dan informasi; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; baterai, listrik; buku elektronik yang dapat
diunduh; cakram optik; casing untuk ponsel pintar; compact disc; disk perekam, yaitu, disk audio dan video berupa rekaman
suara; earphone; file gambar yang dapat diunduh; file musik yang dapat diunduh; film pelindung diadaptasi untuk smartphone;
film sinematografi, terbuka; headphone; headset realitas maya; joystick untuk digunakan dengan komputer, selain untuk video
game; kabel listrik; kamera [fotografi]; kartu memori untuk mesin video game; kartu sirkuit terpadu [kartu pintar]; kartun
animasi; kartun animasi yang dapat diunduh; katrid permainan video; keyboard komputer; komputer laptop; komputer tablet;
magnet dekoratif; monitor tampilan video yang dapat dipakai; mouse [periferal komputer]; pembawa data magnetik; pengisi
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daya baterai; penutup untuk komputer tablet; perangkat keras komputer; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak
komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan perangkat lunak aplikasi seluler untuk digunakan dalam
mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video; perangkat lunak permainan komputer; perangkat periferal
komputer; publikasi elektronik, dapat diunduh; robot humanoid dengan kecerdasan buatan; sandaran tangan untuk digunakan
dengan komputer; sarung untuk laptop; strip komik yang dapat diunduh; tali ponsel; telepon selular; token keamanan
[perangkat enkripsi]===
===Distribusi film animasi; Menyediakan berita dan informasi yang berhubungan dengan permainan komputer dan video,
permainan video, para pemain permainan video, turnamen permainan video, jadwal permainan video, statistik permainan
video, strategi dan petunjuk (tips) permainan video; Menyediakan publikasi elektronik dalam bentuk buku komik, novel grafis
dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada permainan komputer dan permainan video melalui suatu
situs web; Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Penyediaan berita online, informasi, komentar dan strategi yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyewaan buku;
Produksi animasi kartun; Publikasi dan penyediaan permainan komputer; hiburan televisi; informasi hiburan; informasi
rekreasi; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan hiburan; layanan klub [hiburan atau
pendidikan]; layanan penghibur; layanan taman hiburan; mengatur dan memimpin kongres; menyediakan buku komik dan
novel grafis online, tidak dapat diunduh; menyediakan fasilitas rekreasi; menyediakan film, tidak dapat diunduh, melalui
layanan video-on-demand; menyediakan layanan arcade hiburan; menyediakan permainan (games) online; menyediakan
program televisi, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat
diunduh; menyediakan video online, tidak dapat diunduh; organisasi acara hiburan cosplay; organisasi pameran untuk tujuan
budaya atau pendidikan; organisasi pertunjukan [layanan impresario]; penyediaan berita secara online; penyediaan musik
online, tidak dapat diunduh; penyediaan pertunjukan televisi, film, kartun, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat
diunduh, dan juga informasi mengenai pertunjukan televisi, film, kartun dan konten hiburan multimedia melalui suatu situs web;
penyewaan peralatan game; penyewaan publikasi cetak; persewaan barang cetakan; persewaan majalah; presentasi
pertunjukan langsung; produksi film, selain film iklan; publikasi buku; publikasi teks, selain teks publikasi; rental mainan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033071
: 11/05/2021 14:57:10
:
: SUTRISNO SUWARGO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sutorejo Selatan 6/16, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TADAIMA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 14
: ===Ban jam tangan; Barang-barang yang terbuat dari logam mulia atau yang dilapisi dengannya, yaitu cincin, gelang, kalung
(perhiasan), anting, bros (perhiasan), liontin (perhiasan); Jam tangan, arloji, perhiasan dan perhiasan imitasi; Kotak-kotak jam
tangan; barang-barang dari perhiasan imitasi; batu permata tiruan; berlian; gelang (perhiasan); jam; jam tangan; jimat
(perhiasan); kaca jam tangan; kalung (perhiasan); kristal jam tangan; mutiara (perhiasan); ornamen perhiasan imitasi; rantai
jam tangan; tali jam tangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033072
: 11/05/2021 14:59:50
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Biru, Hitam dan Putih.
: 27
:
===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet

740
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untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033073
: 11/05/2021 15:02:34
:
: SUTRISNO SUWARGO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sutorejo Selatan 6/16, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TADAIMA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 18
: ===Ransel; Tas dan barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali pengikat; tas untuk
olahraga; ransel; tas pantai; tas buku; dompet untuk uang logam; tas kosmetik dijual kosong; tas besar untuk membawa popok
dan perlengkapan bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang beritsleting; tas tangan; ransel; dompet saku; tas untuk
perlengkapan menginap semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; koper; tas besar yang bagian
atasnya terbuka; tas untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit atau kulit imitasi; dompet kunci; payung matahari;
payung, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau
aksesoris boneka; Tas-tas; dompet; koper [bagasi]; koper dan tas bepergian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033076
: 11/05/2021 15:07:32
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Krem, Abu-abu, Hitam dan Putih.
: 27
:
===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan

740
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dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033077
: 11/05/2021 15:09:36
:
: PT Strum Motor Internasional

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RPX Center Building lt. 9, Ciputat Raya RT 005, RW 008, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12310
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: STRVM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam putih
: 35, 37, 12
: ===showroom penjualan kendaraan bermotor===
===Jasa stasiun pengisian untuk kendaraan listrik; Perbaikan dan pemeliharaan stasiun pengisian daya untuk kendaraan
listrik; layanan pengisian ulang untuk kendaraan listrik; perbaikan dan pemeliharaan kendaraan listrik===
===mobil listrik; mobil listrik sel bahan bakar; motor listrik untuk mobil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033078
: 11/05/2021 15:10:03
:
: Yulianto

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Natura Residence Blok F No. 3, Jl. Raya Merdeka, Rt. 005, Rw. 004, Kel.
Pabuaran, Kec. Karawaci, Tangerang, Kota Tangerang, Banten
: Fendrik Adibuana Patria S.H.
: Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KOPI CUP PREMIUM + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, putih, hijau, hitam, cokelat
: 21
: ===Kemasan wadah gelas untuk minuman; Mangkok; Tatakan Kue; baskom [wadah]; botol; botol air aluminium; botol
minuman; cangkir kopi; ceret, non-listrik; cetakan coklat; cetakan kue; ember; ember yang dilengkapi alat pemeras pel;
gantungan baju pengeringan; gelas kertas atau plastik; gelas kopi; gelas plastik; keranjang cucian untuk keperluan rumah
tangga; kotak bento; kotak kue plastik untuk keperluan rumah tangga; kotak makan siang yang terbuat dari plastik; kotak
permen; kuali; kubah kue; mangkok kertas untuk memanggang; mangkuk [baskom]; mangkuk keramik; mangkuk sekali pakai;

740
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mixer makanan, non-listrik; mug keramik; panci panas, tidak dipanaskan dengan listrik; parut keju; pembuka botol; pemeras
jus; pengayak tepung; penggulung sushi; penyapu karpet; peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur; peralatan masak
[panci dan wajan]; piring; piring plastik; rak pengeringan piring; sapu bulu; sedotan untuk minum; sendok es; serbet untuk
mencuci piring; sikat botol; sikat gigi; sikat lantai; sikat pakaian; sikat pencuci piring; sisir dan spons; spatula untuk
penggunaan dapur; spons mandi; stoples kue; stoples penyimpanan; sumpit; talenan untuk dapur; teko; teko kopi, non-listrik;
tempat sampah; termos minum; termos pinggul; termos, bukan dari logam mulia; toples untuk selai dan jeli; tusuk gigi; tusuk
sate memasak; vas keramik; wadah rumah tangga untuk makanan; wadah sabun; wadah untuk es, untuk keperluan rumah
tangga===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033079
: 11/05/2021 15:10:59
:
: PT. IMFARMIND FARMASI INDUSTRI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DESA WONOKOYO, KEC. BEJI, KAB. PASURUAN.
: Jadisastra S.H.
: Rukan CITTA GRAHA blok 1/J Lt. 4 Jl. Panjang No. 26 Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: IVERDIUM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih.
: 5
: ===Cairan pembersih tangan untuk menghilangkan bakteri; Gel antiseptik; Jamu untuk membantu meredakan batuk; MINYAK
SEREH; Minuman jahe merah yang mengandung obat; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan
dan stamina dan kecantikan; Minyak Telon; Minyak gosok; Minyak kayu putih; OBAT MERAH; Obat-obatan (dalam bentuk
jamu); Obat-obatan Cina untuk keperluan manusia; Obat-obatan tonik; Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan
farmasi untuk batuk; Sediaan farmasi untuk meringankan batuk berdahak dan pilek; Sediaan obat batuk; Sediaan untuk
pereda gejala pilek, influenza dan alergi; Sediaan-sediaan farmasi, khususnya obat pencegah batuk, obat untuk mencairkan
dahak dan sediaan-sediaan untuk mengobati penyakit saluran pernapasan dan bronchium; Sediaan-sediaan untuk perawatan
kesehatan, suplemen kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan;
Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk keperluan medis; Suplemen-suplemen serat
makanan diet; Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; alkohol untuk keperluan farmasi; antiseptik;
desinfektan; desinfektan untuk keperluan medis; farmasi; jamu untuk meredakan batuk berdahak; kapas antiseptik; kapsul
untuk obat-obatan; krim obat, salep dan cairan untuk aplikasi topikal, termasuk untuk menghilangkan nyeri otot dan/atau sendi,
ruam, pemulihan bekas luka dan perawatan luka atau laserasi; losion sanitasi tangan untuk desinfektan; makanan/minuman
suplemen kesehatan; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi untuk keperluan medis; obat dan salep herbal; obat
pilek atau obat selesma; obat tetes pereda batuk; obat-obatan anti-diabetes; obat-obatan farmasi; obat-obatan pelangsing
tubuh; obat-obatan untuk keperluan gigi; obat-obatan untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk keperluan medis; obatobatan untuk mencuci mata; obat-obatan untuk mengatur siklus menstruasi; obat-obatan untuk mengobati gangguan usus;
obat-obatan untuk mengobati penyakit pencernaan; obat-obatan untuk mengobati penyakit pernapasan; obat-obatan untuk
meringankan sembelit; obat-obatan untuk pencegahan dan pengobatan kanker; obat-obatan untuk penggunaan medis; obatobatan untuk pengobatan penyakit menular; obat-obatan untuk pengobatan penyakit tulang; obat-obatan untuk pengobatan
penyakit virus; pembersih tangan antiseptik; perban cair antiseptik; plester-plester yang mengandung obat; salep anti-gatal
[antipruritik]; salep antibiotik; salep yang mengandung obat; sediaan multivitamin; sediaan vitamin; sediaan-sediaan untuk
suplemen kesehatan; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; sirup obat batuk; suplemen bubuk nutrisi; suplemen
kalsium; suplemen karbohidrat; suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan
kesehatan; suplemen makanan mineral; suplemen mineral; suplemen vitamin dan mineral; tisu antiseptik sekali pakai; tonik
[obat-obatan]; vitamin; vitamin untuk anak-anak; vitamin untuk orang dewasa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033080
: 11/05/2021 15:11:11
:
: Tam Jai International Co. Limited

540 Etiket

540 Etiket

: Unit B, 9th Floor, D2 Place ONE No. 9 Cheung Yee Street, Cheung Sha Wan, Hong
Kong,
: Suryani S.E.
: Jalan Proklamasi No. 65 Pegangsaan,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Karakter Cina
: Karakter Cina berarti
ama keluarga" dan "muda, pemuda". Kombinasi aksara Cina secara keseluruhan tidak ada artinya.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Hitam
: 32, 16, 35, 43, 29, 30
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Air mineral dan aerasi; bir; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman buah dan jus buah; minuman tanpaalkohol; sirup dan olahan tanpa-alkohol lainnya untuk membuat minuman; sirup untuk minuman===
===Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kartu hadiah; Kertas, kardus, dan barang-barang yang terbuat dari bahanbahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release untuk menutupi atau
menata permukaan benda kerja atau perabotan; Label kertas; Publikasi tercetak, yaitu, buku, majalah, jurnal, direktori,
pamflet, dan brosur yang berisi informasi rujukan mengenai berbagai topik di bidang keuangan, investasi, kepemilikan
korporasi dan bisnis; alat tulis menulis; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik;
bahan penjilid buku; bahan plastik untuk kemasan; barang cetakan; formulir bisnis; foto-foto; kantong plastik; kartu nama;
katalog; materi pemasaran dan promosi dalam bentuk cetak; prospektus; serbet kertas; tatakan gelas kertas===
===administrasi bisnis; bantuan manajemen bisnis; fungsi kantor; iklan online pada jaringan komputer; informasi bisnis;
investigasi bisnis; jasa periklanan; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi organisasi bisnis; layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; manajemen bisnis; organisasi, manajemen dan administrasi program
loyalitas dan skema insentif; penelitian bisnis; penelitian pemasaran; penyediaan informasi bisnis; pertanyaan bisnis; studi
pemasaran===
===Kafe-kafe; jasa katering; jasa restoran; katering makanan dan minuman; layanan restoran cepat saji; layanan restoran
swalayan; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan
makanan dan minuman; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung===
===Babi; Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan laut yang diawetkan; Sediaan kacang; Sediaan sayuran; Telur; Terrines
(hidangan) makanan (hasil) laut; acar; ayam; bakso; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak;
cabai yang diawetkan; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; ekstrak daging; jus tomat untuk memasak; kaldu; keripik
kentang; konsentrat kaldu; makanan (hasil) laut, kalengan; makanan laut yang dikeringkan; makanan laut, yang dikaleng
(dilapisi dengan timah); minyak dan lemak untuk makanan; pasta daging; pasta sayur [purees]; pasta sup; pasta tomat; sayap
ayam; sup; sup kental tomat; telur olahan===
===Beras; Bihun tepung kacang instan; Bumbu yang diawetkan; Mie; Pasta; Produk-produk kakao ; Roti, kue pastry dan gulagula; Saus untuk memasak [bumbu masak]; bahan pengganti kopi; bihun; bihun [mie]; biji cokelat; bubuk pengembang;
bumbu; cokelat; cuka; cuka, saus dan bumbu lainnya; daun teh; garam; gula; kopi; kopi buatan; lada; madu; makanan siap saji
berbahan dasar mie; mie beras; moster; ragi*; rempah-rempah; sambal pedas; saos tomat; saus [bumbu]; sirup (treacle);
teh===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021033081
: 11/05/2021 15:11:47
:
: PT. ATHENA ESTETIKA INDONESIA

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

540 Etiket

: Jl. Pakubuwono VI No. 5A RT.003 RW.003 Kel. Gunung Kec. Kebayoran Baru,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12120
: Rully Purwanto, S.H., S.Mn.
: Jalan Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Trade Center Blok B-36, Lt. 2,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BEYOUTIFUL BY DR. TOMPI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye, abu-abu
: 44
: ===Jasa advis mengenai diet dan konsultasi kesehatan di bidang nutrisi, makanan, hidrasi tubuh, kesejahteraan fisik dan
psikologis; Jasa bedah plastik; Jasa keperawatan; Jasa konsultasi kesehatan di bidang gizi, pangan, hidrasi tubuh,
kesejahteraan jasmani dan rohani serta jasa konsultasi kesehatan di bidang gizi, pangan, hidrasi tubuh, kesejahteraan jasmani
dan rohani; Jasa penyediaan advis/saran dalam bidang medis dan nutrisi.; Jasa perawatan hewan peliharaan; Jasa perawatan
kesehatan; Jasa rumah keperawatan geriatri; Jasa-jasa dibidang evakuasi medis, pertolongan medis; Klinik kecantikan; Klinik
medikal; Layanan bantuan medis yang berupa informasi medis yang diberikan untuk dan antara profesional medis melalui
Internet dan jaringan komputer global melalui penggunaan gambar medis yang diarsip dan sistem penyimpanan dan
pencarian data; Layanan klinik medis yang menyediakan obat-obatan China, perawatan kesehatan sehubungan dengan obatobatan China; Layanan konsultasi di bidang pengurangan berat badan, perencanaan diet, dan pengelolaan berat badan;
Layanan pengawasan di bidang pengurangan berat badan, perencanaan diet, dan pengelolaan berat badan; Layanan
pengelolaan berat badan, yaitu, menyediakan program penurunan berat badan dan pemeliharaan berat badan; Layanan
perawatan bulu mata palsu; Layanan perawatan bungkus tubuh thalasso; Layanan perawatan kesehatan; Layanan
perencanaan diet pengurangan berat badan; Layanan totok wajah; Memberikan informasi medis atau terapeutik, dan layanan
konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan ini; Menyediakan berita mengenai acara yang berkaitan dengan
medis dan kesehatan melalui Internet; Menyediakan informasi dan analisis kesehatan yang berupa kinerja dan kualitas
layanan yang disediakan oleh rumah sakit dan profesional medis; Menyediakan informasi melalui Internet dalam bidang
perawatan kesehatan, yaitu, menyediakan berita dan informasi mengenai topik yang berkaitan dengan perawatan kesehatan
kepada pelanggan seperti dokter dan profesi perawatan kesehatan lainnya; Menyediakan informasi melalui situs web, yaitu,
informasi tentang pengelolaan berat badan; Pemeriksaan X-ray untuk keperluan medis; Pengujian medis, diagnosis medis,
pembedahan, dan perawatan medis dengan pemantauan jarak jauh atau operasi jarak jauh dengan peralatan dan instrumen
medis atau kedokteran hewan; Penyewaan peralatan dan instrumen medis atau kedokteran hewan; Perawatan kebersihan
dan kecantikan bagi manusia; Perawatan kecantikan; Perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia atau hewan; Pusat
kesehatan medis; Salon perawatan kulit; Skrining DNA untuk keperluan medis; Tes diagnostik medis atau uji laboratorium
klinis; analisis medis untuk diagnosis dan perawatan orang; analisis perilaku untuk keperluan medis; asuhan keperawatan;
bantuan medis; bantuan medis darurat; bedah kosmetik dan plastik; chiropractic, fisioterapi, akupunktur, osteopati, kedokteran
olahraga, pijat dan layanan paramedis; higienis dan perawatan kecantikan untuk manusia; informasi medis; informasi, nasihat
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dan konsultasi yang berhubungan dengan kesehatan, kebersihan dan jasa perawatan kecantikan; jasa farmasi untuk resep
kecantikan; jasa farmasi, yaitu layanan dermatologi medis; jasa kecantikan, yaitu layanan dermatologi estetika dan layanan
dermatologi kosmetik; jasa klinik; jasa konsultasi yang berkaitan dengan penampilan pribadi (rambut, kecantikan, kosmetik);
jasa perawatan bungkus tubuh ganggang; jasa perawatan kesehatan dan kecantikan; jasa perawatan muka; jasa perawatan
obat menghilangkan rambut; jasa perawatan pribadi (perawatan medis, kesehatan, kebersihan dan perawatan kecantikan);
jasa perawatan tubuh; jasa salon kecantikan; jasa salon kecantikan dan perawatan kecantikan; jasa spa, yaitu, jasa
kesehatan, kebersihan, perawatan kecantikan dan kondisi kesehatan yang baik untuk raga dan rohani; jasa terapi dan
perawatan kecantikan; jasa waxing tubuh untuk tubuh manusia; jasa yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; kecantikan
untuk hewan; keperawatan, medis; klinik khitan/sunat; konseling dan konsultasi gaya hidup untuk keperluan medis; konseling
medis; konseling medis yang berkaitan dengan stres; konsultasi bantuan medis yang diberikan oleh dokter dan tenaga medis
khusus lainnya; konsultasi di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi disediakan melalui Internet di bidang
perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi kecantikan; konsultasi medis; konsultasi medis dan farmasi; konsultasi medis
untuk memilih kursi roda yang sesuai, toilet, kerekan yang tidak valid, bingkai berjalan dan tempat tidur; konsultasi medis yang
berkaitan dengan gangguan pendengaran; konsultasi medis, obat-obatan dan farmasi; konsultasi profesional di bidang
penilaian risiko kesehatan, nutrisi, makanan, hidrasi tubuh dan kesejahteraan fisik dan psikologis, termasuk advis mengenai
diet; konsultasi profesional di bidang teknologi medis, bedah medis dan ortopedi; konsultasi psikologis dan medis; konsultasi
yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; konsultasi yang berkaitan dengan produk farmasi dan medis; layanan analisis
dan perawatan medis yang berkaitan dengan perawatan pasien; layanan analisis kosmetik untuk menentukan kosmetik yang
paling tepat untuk digunakan dengan bentuk wajah dan warna kulit seseorang; layanan analisis medis untuk diagnosis dan
prognosis kanker; layanan analisis medis untuk diagnosis kanker; layanan analisis medis untuk tujuan diagnostik dan
perawatan yang disediakan oleh laboratorium medis; layanan analisis medis untuk tujuan diagnostik yang disediakan oleh
laboratorium medis; layanan analisis medis untuk tujuan perawatan yang disediakan oleh laboratorium medis; layanan analisis
medis yang berkaitan dengan perawatan orang; layanan analisis medis yang berkaitan dengan perawatan orang yang
disediakan oleh laboratorium medis; layanan analisis medis yang berkaitan dengan perawatan pasien; layanan bantuan
keperawatan di rumah; layanan diagnostik medis; layanan diagnostik medis [pengujian dan analisis]; layanan diagnostik medis
dan bedah; layanan evaluasi medis; layanan evaluasi medis untuk pasien yang menerima rehabilitasi untuk tujuan memandu
pengobatan dan menilai efektivitas; layanan informasi medis dan kedokteran hewan yang disediakan melalui Internet; layanan
informasi medis disediakan melalui Internet; layanan kecantikan; layanan kecantikan dan perawatan rambut; layanan
kecantikan wajah dan tubuh; layanan keperawatan anak; layanan klinik bedah plastik dan kosmetik; layanan klinik gigi;
layanan klinik kesehatan; layanan klinik medis; layanan klinik medis keliling; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan;
layanan konseling di bidang pengurangan berat badan, perencanaan diet, dan pengelolaan berat badan; layanan konseling
medis individual yang diberikan kepada pasien; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan produk medis;
layanan konsultasi dan nasehat di bidang perawatan kecantikan dan tata rambut; layanan konsultasi kecantikan; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan pengendalian berat badan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penurunan berat
badan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan peralatan dan instrumen medis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
perawatan kecantikan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan perawatan kulit; layanan laboratorium medis untuk analisis sampel darah yang diambil dari pasien; layanan
laboratorium medis untuk analisis sampel yang diambil dari pasien; layanan medis dan bedah; layanan medis dan kedokteran
hewan; layanan medis dan kesehatan yang berkaitan dengan DNA, genetika, dan pengujian genetik; layanan medis dan
perawatan kesehatan; layanan medis dan perawatan untuk orang tua; layanan medis di bidang diabetes; layanan medis di
bidang fertilisasi in vitro; layanan medis di bidang nefrologi; layanan medis di bidang onkologi; layanan medis di bidang
perawatan nyeri kronis; layanan medis di bidang radiologi dan kedokteran nuklir; layanan medis untuk perawatan kanker kulit;
layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan pemrosesan darah manusia; layanan medis yang
berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan pemrosesan darah manusia, darah tali pusat, sel manusia, sel punca dan
sumsum tulang; layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan pemrosesan darah tali pusat; layanan
medis yang berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan pemrosesan sel induk; layanan medis yang berkaitan dengan
pengangkatan, perawatan dan pemrosesan sel manusia; layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan, perawatan
dan pemrosesan sumsum tulang; layanan panggilan rumah medis; layanan patologi yang berkaitan dengan perawatan orang;
layanan pemeriksaan medis; layanan pemesanan salon kecantikan untuk orang lain; layanan penataan rambut dan salon
kecantikan; layanan pencitraan medis; layanan pengujian medis untuk evaluasi kebugaran; layanan pengujian medis yang
berkaitan dengan diagnosis dan perawatan penyakit; layanan penitipan siang hari klinik medis untuk anak-anak yang sakit;
layanan penyamakan airbrush untuk tubuh manusia; layanan penyaringan medis di bidang apnea tidur; layanan penyaringan
medis di bidang asma; layanan penyaringan medis yang berkaitan dengan penyakit kardiovaskular; layanan perawatan bedah;
layanan perawatan body wrap minyak; layanan perawatan bungkus coklat tubuh; layanan perawatan bungkus lumpur; layanan
perawatan bungkus tanah liat; layanan perawatan bungkus tubuh herbal; layanan perawatan bungkus tubuh parafin; layanan
perawatan bungkus tubuh pelangsing; layanan perawatan bungkus tubuh rumput laut; layanan perawatan gigi keliling; layanan
perawatan halaman; layanan perawatan kecantikan; layanan perawatan kecantikan disediakan oleh spa kesehatan; layanan
perawatan kecantikan terutama untuk bulu mata; layanan perawatan kecantikan untuk hewan; layanan perawatan kesehatan
dan kecantikan; layanan perawatan kesehatan dan kecantikan yang disediakan oleh sauna, salon kecantikan, sanatorium,
salon tata rambut dan panti pijat; layanan perawatan kesehatan rumah; layanan perawatan kesehatan untuk membantu
individu untuk berhenti merokok; layanan perawatan kesehatan untuk mengobati kanker; layanan perawatan kesehatan untuk
mengobati penyakit Alzheimer; layanan perawatan kesehatan yang disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan
kesehatan, yaitu, program kebugaran (wellness) dan pencegahan, program pengendalian (management) perawatan
kesehatan, program pengendalian (management) penyakit dan program pengendalian (management) kondisi medis; layanan
perawatan kesuburan manusia; layanan perawatan kosmetik untuk tubuh; layanan perawatan kosmetik untuk tubuh, wajah
dan rambut; layanan perawatan kuku; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit; layanan perawatan
medis yang disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan penarikan untuk pecandu; layanan perawatan tanaman;
layanan perawatan tangguh dalam sifat bantuan keperawatan; layanan perawatan tangguh dalam sifat bantuan perawatan di
rumah; layanan perawatan tubuh kosmetik; layanan perawatan tubuh kosmetik yang disediakan oleh spa kesehatan; layanan
perawatan wajah; layanan perawatan wajah dan tubuh; layanan perawatan wajah dan tubuh kosmetik; layanan salon
kecantikan; layanan salon kecantikan hewan peliharaan; layanan salon kecantikan untuk manusia; layanan salon perawatan
kulit; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan
kebugaran tubuh dan jiwa yang ditawarkan di resor kesehatan; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh
dan jiwa yang menggabungkan layanan pijat, perawatan wajah dan tubuh, dan layanan perawatan tubuh kosmetik; layanan
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terapi kecantikan; layanan tusuk jarum medis; layanan waxing tubuh; layanan wisata medis dalam sifat perawatan gigi,
layanan medis dan bedah; layanan wisata medis menjadi pengaturan perawatan medis di negara lain; melakukan
pemeriksaan medis; memberikan informasi di bidang konseling dan perawatan psikologis; memberikan informasi di bidang
pencegahan kanker, skrining, diagnosis dan perawatan; memberikan informasi gizi tentang makanan untuk keperluan
penurunan berat badan medis; memberikan informasi gizi tentang minuman untuk keperluan penurunan berat badan medis;
memberikan informasi medis; memberikan informasi medis di bidang dermatologi; memberikan informasi medis di bidang
geriatri; memberikan informasi medis di bidang penurunan berat badan; memberikan informasi medis melalui situs web;
memberikan informasi online tentang layanan medis; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui jaringan komputer
global; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui sarana elektronik; memberikan informasi perawatan kesehatan
melalui telepon; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui telepon dan Internet; memberikan informasi tentang
kecantikan; memberikan informasi terkait layanan penataan rambut dan salon kecantikan; memberikan informasi terkait
layanan produk medis; memberikan informasi terkait layanan salon kecantikan; memberikan informasi terkait perawatan kebun
atau bunga; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan asuhan keperawatan; memberikan informasi yang
berkaitan dengan layanan medis; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan mesin dan peralatan medis;
memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan mesin dan peralatan untuk digunakan di salon kecantikan atau toko
tukang cukur; memberikan informasi yang berkaitan dengan perawatan sendi yang terkilir, keseleo atau patah tulang;
memberikan saran medis di bidang dermatologi; memberikan saran medis di bidang geriatri; memberikan saran medis di
bidang penurunan berat badan; membuat reservasi salon kecantikan untuk orang lain; menganalisis komposisi tubuh manusia
atau hewan untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; menyediakan fasilitas perawatan jangka panjang; menyediakan
informasi dalam bidang kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; menyediakan informasi di bidang
layanan medis, layanan klinik medis, rawat inap, pemeriksaan fisik, kedokteran gigi, layanan farmasi untuk resep kecantikan
atau sediaan medis; menyediakan informasi kecantikan atau estetika; menyediakan informasi medis di bidang pengobatan
medis terkait kosmetik; menyediakan informasi mengenai penggunaan dan pemilihan kosmetik, produk-produk perawatan
pribadi, dan perawatan kecantikan melalui internet; menyediakan layanan kesehatan dan kebugaran (wellness), yaitu,
penilaian pribadi, rutinitas yang dipersonalisasi, jadwal perawatan, evaluasi kebugaran (fitness), dan konseling; menyediakan
layanan pengendalian (management) perawatan kesehatan, yaitu, pengendalian (management) perawatan kronis;
menyediakan layanan perawatan penghentian merokok; menyediakan layanan program penurunan berat badan; menyediakan
terapi laser untuk mengobati kondisi medis; operasi plastik; parafango membungkus layanan perawatan; pas anggota tubuh
buatan; pelayanan medis; pemberian perawatan psikologis; pengujian genetik untuk tujuan medis; pengujian medis; pengujian
medis untuk tujuan diagnostik atau perawatan; penyaringan alkohol untuk keperluan medis; penyaringan obat, alkohol dan
DNA untuk keperluan medis; penyediaan informasi medis; penyediaan informasi medis dari situs web; penyediaan informasi
medis sehubungan dengan perawatan kesehatan; penyediaan informasi secara on-line dalam bidang perawatan tubuh dan
perawatan kecantikan; penyediaan informasi, termasuk online, tentang perawatan kesehatan dan kebersihan untuk manusia
atau hewan.; penyediaan layanan sauna, salon kecantikan, penataan rambut dan pijat; penyewaan alat diagnostik medis
ultrasonik; penyewaan alat pencitraan medis; penyewaan mesin dan alat-alat untuk salon kecantikan, salon estetika atau
tempat pangkas rambut; penyewaan mesin dan peralatan medis; penyewaan mesin dan peralatan untuk digunakan di salon
kecantikan atau toko tukang cukur; penyewaan peralatan dan instalasi di bidang teknologi medis; penyewaan peralatan dan
instalasi medis; penyewaan peralatan medis; penyewaan peralatan medis dan perawatan kesehatan; penyewaan peralatan
perawatan kulit; penyewaan peralatan perawatan wajah untuk tujuan rumah tangga; penyewaan peralatan sinar-X medis;
penyewaan tempat tidur yang khusus dibuat untuk keperluan perawatan medis; perawatan [medis]; perawatan bungkus tubuh;
perawatan di rumah-kunjungan; perawatan hewan peliharaan; perawatan higienis untuk hewan; perawatan higienis untuk
manusia; perawatan kecantikan kaki; perawatan kesehatan dan kecantikan; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk
hewan; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia atau
hewan; perawatan kulit wajah kimia; perawatan laser kosmetik dari spider veins; perawatan laser kosmetik kulit; perawatan
laser kosmetik tato; perawatan laser kosmetik untuk pertumbuhan rambut; perawatan medis; perawatan medis ambulan;
perawatan medis, higienis, dan kecantikan; perawatan paliatif; perawatan pengisi injeksi untuk keperluan kosmetik; perawatan
perawatan kulit tubuh; perawatan perawatan kulit wajah; perawatan psikologis; perawatan psikososial; perencanaan dan
pengawasan diet penurunan berat badan; persewaan peralatan medis; persiapan laporan yang berkaitan dengan masalah
medis; persiapan laporan yang berkaitan dengan masalah perawatan kesehatan; persiapan profil psikologis untuk keperluan
medis; salon kecantikan; saran medis untuk individu penyandang cacat; skrining medis; skrining medis yang berkaitan dengan
jantung; skrining obat untuk keperluan medis; terapi tubuh; tes psikologis untuk keperluan medis; tindik badan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033082
: 11/05/2021 15:13:00
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Abu-abu, Hitam dan Putih.
: 27
:
===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro

740
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[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033083
: 11/05/2021 15:14:31
:
: Nur Aini

540 Etiket

: Cluster Faraday
Jl. Faraday Selatan 2 No. 2, RT. 001 RW. 025,
Kel. Medang, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, Banten
, Banten
: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NONYCE CARE + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, merah, hijau, putih
: 3
: ===Eyeliner; Highlighter; Kondisioner; Krim creambath; Lip tint (pewarna bibir); Pencuci tangan; Perona Pipi; Produk
perawatan kulit; Produk perawatan rambut; Sampo; Semprotan pelembab wajah; Serum kecantikan (kosmetik); dasar bedak;
dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); kosmetik alis; krim malam; krim pelurus rambut; krim siang; losion untuk
tubuh; lulur; maskara; masker rambut; minyak rambut; pelembab; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab tangan;
pencuci muka; pensil eyeliner; perawatan pelurusan rambut; perona mata; pewarna rambut; sabun beraroma; sabun cuci
tangan; sediaan pengeriting rambut; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; semprotan tubuh; tonik rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D222021033084
: 11/05/2021 15:15:38
:
: MURJONO , RESA ROSALINA

Alamat Pemohon

:

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Queen Soji
: Bersih

591

Uraian Warna

: Ungu, Orange

740

540 Etiket

JL.DR. CIPTO MK GG. ARIAKIBAN NO 271 A, RT 04/RW 06, PEKIRINGAN,
KESAMBI, KOTA CIREBON, JAWA BARAT , Kota Cirebon, Jawa Barat, 45131
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 3
: ===Sabun Mandi; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk
hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi
shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sediaan kosmetik seperti semprotan
tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair,
bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut
kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu,
deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh,
perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi,
penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun
mandi, gel, minyak, susu dan garam; sabun batangan untuk mandi; sabun cair untuk mandi; sabun mandi; sabun mandi [untuk
manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun
mandi*; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk
mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak
mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan
busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur
untuk mandi; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan
perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo===
: JID2021033086
: 11/05/2021 15:17:51
:
: PT AIDIA INDONESIA PROPERTINDO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan AR Prawiranegara No. 99 A, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota
Metro, Lampung
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: The Thuba Cafe & Resto
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Emas
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Restoran; kafe; rumah
makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D042021033087
: 11/05/2021 15:17:59
:
: JACINTA JESIE ANGELI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SRIKANDI KOMP. QUEN PARK BLOK A NO. 4, RT. 002/RW. 010, KEL.
DELIMA, KEC. TAMPAN, Kota Pekanbaru, Riau
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Yobo Factory
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Hitam
: 30
: ===Donat berlubang; Kue kering (pastri); Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Makanan ringan terutama terdiri dari roti;
Roti Srikaya Goreng; Roti Srikaya Panggang; Roti asin; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti kopi; Roti manis; Roti
manis isi; Roti pastry; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti yang dikeringkan; Roti, sandwich, biskuit; donat; kue basah; kue
kering beku; kue kering kastengel; kue, biskuit, kue kering; kukis (kue kering); makaroni [kue kering]; picarones [donat];
produk-produk roti untuk makanan; roti bakar; roti bebas gluten; roti buah; roti bun kukus dengan isian; roti bun kukus yang
diisi dengan daging cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti goreng; roti gulung; roti gulung bebas gluten; roti kacang;
roti kukus; roti segar; spiced cookies (kue kering)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033088
: 11/05/2021 15:18:35
:
: ZHANG ZHAO

Alamat Pemohon

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta

740

540 Etiket

Halaman 546 dari 1262

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Merah, Hitam dan Putih.
: 27
: ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021033089
: 11/05/2021 15:20:19
:
: HENDY RIAN PAMBUDI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. RAYA RINGROAD BARAT NO.03, Kota Madiun, Jawa Timur, 63125
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AYAM JUMBO PAK POEN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah,kuning,orange,hitam,putih,coklat
: 35, 43
: ===desain logo iklan===
===Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033090
: 11/05/2021 15:21:12
:
: Amir agus said

Alamat Pemohon

: Jl. Bibis karah 70, jambangan, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60233

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 547 dari 1262

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Alara (Healthy Drinking Water)
: Alara (Air Minum Menyehatkan)

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah,biru muda,hitam
: 32
: ===Air mineral; air mineral; air mineral [minuman]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D042021033091
: 11/05/2021 15:21:22
:
: SARI ANI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. MELATI INDAH PERUM RESTI GRAHA LESTARI BLOK . CC NO. 8, RT.
004/RW. 010, KEL. DELIMA, KEC. TAMPAN, Kota Pekanbaru, Riau
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Aghniya Bread Cake Love
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Hitam, Kuning, Putih
: 30
: ===Donat berlubang; Kue kering (pastri); Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Makanan ringan terutama terdiri dari roti;
Roti Srikaya Goreng; Roti Srikaya Panggang; Roti asin; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti kopi; Roti manis; Roti
manis isi; Roti pastry; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti yang dikeringkan; Roti, sandwich, biskuit; donat; kue basah; kue
kering beku; kue kering kastengel; kue, biskuit, kue kering; kukis (kue kering); makaroni [kue kering]; picarones [donat];
produk-produk roti untuk makanan; roti bakar; roti bebas gluten; roti buah; roti bun kukus dengan isian; roti bun kukus yang
diisi dengan daging cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti goreng; roti gulung; roti gulung bebas gluten; roti kacang;
roti kukus; roti segar; spiced cookies (kue kering)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033092
: 11/05/2021 15:23:39
:
: Tam Jai International Co. Limited

540 Etiket

: Unit B, 9th Floor, D2 Place ONE No. 9 Cheung Yee Street, Cheung Sha Wan, Hong
Kong
: Suryani S.E.
: Jalan Proklamasi No. 65 Pegangsaan,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Karakter Cina
: Karakter Cina berarti
ama keluarga", "muda, pemuda", "beras", dan "garis, kawat". Dua karakter Cina terakhir jika
digabungkan berarti bihun. Kombinasi dari karakter Cina secara keseluruhan tidak ada artinya.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 32, 16, 35, 43, 29, 30
: ===Air mineral dan aerasi; bir; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman buah dan jus buah; minuman tanpaalkohol; sirup dan olahan tanpa-alkohol lainnya untuk membuat minuman; sirup untuk minuman===
===Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kartu hadiah; Kertas, kardus, dan barang-barang yang terbuat dari bahanbahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release untuk menutupi atau
menata permukaan benda kerja atau perabotan; Label kertas; Publikasi tercetak, yaitu, buku, majalah, jurnal, direktori,
pamflet, dan brosur yang berisi informasi rujukan mengenai berbagai topik di bidang keuangan, investasi, kepemilikan
korporasi dan bisnis; alat tulis menulis; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik;
bahan penjilid buku; bahan plastik untuk kemasan; barang cetakan; formulir bisnis; foto-foto; kantong plastik; kartu nama;
katalog; materi pemasaran dan promosi dalam bentuk cetak; prospektus; serbet kertas; tatakan gelas kertas===
===administrasi bisnis; bantuan manajemen bisnis; fungsi kantor; iklan online pada jaringan komputer; informasi bisnis;
investigasi bisnis; jasa periklanan; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi organisasi bisnis; layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; manajemen bisnis; organisasi, manajemen dan administrasi program
loyalitas dan skema insentif; penelitian bisnis; penelitian pemasaran; penyediaan informasi bisnis; pertanyaan bisnis; studi

Halaman 548 dari 1262

pemasaran===
===Kafe-kafe; jasa katering; jasa restoran; katering makanan dan minuman; layanan restoran cepat saji; layanan restoran
swalayan; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan
makanan dan minuman; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung===
===Babi; Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan laut yang diawetkan; Sediaan kacang; Sediaan sayuran; Telur; Terrines
(hidangan) makanan (hasil) laut; acar; ayam; bakso; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak;
cabai yang diawetkan; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; ekstrak daging; jus tomat untuk memasak; kaldu; keripik
kentang; konsentrat kaldu; makanan (hasil) laut, kalengan; makanan laut yang dikeringkan; makanan laut, yang dikaleng
(dilapisi dengan timah); minyak dan lemak untuk makanan; pasta daging; pasta sayur [purees]; pasta sup; pasta tomat; sayap
ayam; sup; sup kental tomat; telur olahan===
===Beras; Bihun tepung kacang instan; Bumbu yang diawetkan; Mie; Pasta; Produk-produk kakao ; Roti, kue pastry dan gulagula; Saus untuk memasak [bumbu masak]; bahan pengganti kopi; bihun; bihun [mie]; biji cokelat; bubuk pengembang;
bumbu; cokelat; cuka; cuka, saus dan bumbu lainnya; daun teh; garam; gula; kopi; kopi buatan; lada; madu; makanan siap saji
berbahan dasar mie; mie beras; moster; ragi*; rempah-rempah; sambal pedas; saos tomat; saus [bumbu]; sirup (treacle);
teh===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033093
: 11/05/2021 15:25:20
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Pink, Ungu, Hitam dan Putih.
: 27
: ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033094
: 11/05/2021 15:25:21
:
: Matsui Koshi Limited

540 Etiket

: The Offices of Offshore Incorporations Limited, PO BOX 957, Offshore Incorporations
Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Halaman 549 dari 1262

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Mirfahry Hafiz S.H
: Jalan Palm Kuning III Blok BD/13 Sektor 1.3 BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HONEY FARM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas, Kuning, Coklat, Hitam dan Putih
: 30
: ===Bihun instan; Campuran minuman berbahan dasar teh; Ekstrak coklat; Hasil produksi coklat; Kakao; Kopi Susu ; Kopi
bubuk; Kue; Mie; Permen; Produk gula-gula dan kembang gula; Produk-produk kakao ; Saus celup berbahan dasar coklat;
Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan sereal; Serpihan sereal; batangan berbahan dasar cokelat; bihun; bihun [mie];
biskuit; biskuit asin; biskuit gurih; biskuit manis; biskuit-biskuit; bubuk coklat; bubuk teh instan; cokelat; cokelat dan produk
cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; cokelat-cokelat susu, kacang atau buah;
daun teh; ekstrak kopi; es krim; es krim buah; esensi kopi; gula karamel; gula pastilles (manisan); kembang gula; kopi; kopi
susu instan; krim-krim coklat; kue wafer berlapis cokelat; liquorice [gula-gula]; lolipop [gula-gula]; makanan ringan dengan
bahan dasar mie; makanan siap saji berbahan dasar mie; makanan siap santap berbentuk batangan berbahan dasar cokelat;
mie instan; mie telur; mie tepung; minuman berbahan dasar teh; minuman cokelat; minuman teh; minuman yang terbuat dari
kopi; olesan berbahan dasar cokelat juga mengandung kacang; olesan berbasis cokelat; pasta cokelat; pemanis-pemanis
coklat; permen karet; permen karet kunyah; permen karet kunyah bukan untuk keperluan medis; permen permen; permen rasa
mint; produk cokelat; produk-produk berbahan dasar cokelat; produk-produk roti untuk makanan; roti*; saus coklat; sediaan
Makanan dari Padi-padian; sediaan-sediaan berbahan dasar sereal; sereal bar; sereal jagung; sereal siap saji; sereal untuk
sarapan; sereal, diproses; teh; teh hijau; teh jahe; tepung beras; tepung jagung; tepung tapioka*; tepung terigu; tepung*; terasi;
toffee (gula-gula); wafer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033095
: 11/05/2021 15:28:35
:
: PT SIDOKUMPUL RAYA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Segoromadu No. 1 RT. 008/RW. 002, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
: Dr. Michael Hans, S.H., S.E., M.Kn., LL.M.
: Jl. Bengawan 6B, Surabaya, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SIDO
: Merupakan bagian dari nama badan usaha, yaitu PT SIDOKUMPUL RAYA

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 6
: ===Baja ringan; Baja ringan seng; Batang baja; Besi landasan; Besi landasan (dapat dipindah-pindahkan); Gentong dari
logam; Paku; Paku [brad] dari logam; Paku keling, kram dan paku logam; Panel baja lapis; Tali pengikat dari baja; Segel
logam untuk menyambung tali pengikat; baja beton; baja gulungan lapis seng; baja karbon; balok besi atau baja; besi dan
baja; bola baja; lembaran besi; pipa baja; seng; teralis logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033096
: 11/05/2021 15:28:50
:
: PT. SERUMPUN INDAH LESTARI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PULAU SOLOR KAWASAN INDUSTRI MEDAN II, SAENTIS, PERCUT SEI
TUAN, DELI SERDANG, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
: Salim Halim S.H.
: Jalan Merbabu No. 7A

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TEJARI DAN LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, PUTIH
: 7
: ===Hidrolik untuk menarik balok yang dapat diperpanjang; Mekanisme kontrol hidrolik untuk mesin, engine dan motor;
aktuator hidrolik; aktuator katup hidrolik; akumulator hidrolik menjadi bagian dari mesin; dongkrak hidrolik yang dipasang di
trailer; excavator hidrolik; intensifiers hidrolik menjadi bagian dari mesin; katup tekanan hidrolik; kerekan hidrolik; kontrol
hidrolik untuk mesin; kontrol hidrolik untuk motor dan mesin; konveyor hidrolik; mesin hidrolik; mesin hidrolik dan aparat; mesin
hidrolik dan motor; pembuka pintu hidrolik dan penutup [bagian mesin]; pengangkat mekanis dan hidrolik; pengepres hidrolik;

740
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pompa hidrolik; tabel lift hidrolik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033097
: 11/05/2021 15:29:24
:
: PT. SISI ASIA SOLUSINDO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Apartemen Mediterania Garden Residences 1 Unit BC/02/05-B Jl. Tanjung
Duren Raya Kav.5-9. Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan. Jakarta Barat.,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: www.custom.id
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, Biru, Kuning, hitam, merah muda, Abu-abu, biru muda
: 9
: ===Aplikasi gawai yang berkaitan dengan penghubung pencari kerja (talent/service :soft skill & hard skill) dengan penyedia
kerja (Untuk semua jenis pekerjaan upah harian, mingguan, bulanan) Untuk Perorangan/ Perusahaan mengiklan kan
lowongan pekerjaan marketplace untuk UKM & Penyedia Jasa/service mengiklankan Jasa/Service mereka dalam produk
Kantor Online kepada Pencari Jasa, dan pencari jasa dapat request/order pekerjaan/project Media penyimpanan database
user seperti KTP,SIM, nama PT, SIUP, No Hp, Foto Profile, dan data lainnya untuk keperluan keamanan periklanan bagi
Perusahaan yang ingin beriklan di platform Werkzone Aplikasi Website & Aplikasi Mobile yang dapat melakukan transaksi
pembayaran iklan, Kantor Online, dan jasa/service/project yang sudah selesai dikerjakan, yang dapat diunduh; Perangkat
lunak platform berbasis website dan aplikasi untuk menjual barang-barang kebutuhan bayi; Perangkat lunak platform berbasis
website yang digunakan untuk calon ibu yang akan melahirkan dengan cara membuat daftar kebutuhan untuk calon bayi;
Platform berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan; platform
berbasis website dan aplikasi; server iklan, yaitu, server komputer untuk menyimpan iklan dan mengirimkan iklan ke situs web
(websites)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033098
: 11/05/2021 15:29:30
:
: RUDI DARMAWI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Badar Purus No. 49 Padang, Kota Padang, Sumatera Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Jescolife
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Menunjukkan varian rasa
: 32
: ===minuman rasa buah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033099
: 11/05/2021 15:32:55
:
: ZHANG ZHAO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Orange, Krem Cokelat, Hitam dan Putih.
: 27

740

540 Etiket

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033100
: 11/05/2021 15:33:20
:
: Eka Putra Lismono

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jalan laiya no. 15b/54, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90157
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BADIK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HITAM, COKLAT, PUTIH, ABU ABU
: 23
: ===Benang jahit; benang jahit dan benang; benang jahit untuk penggunaan tekstil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033101
: 11/05/2021 15:33:26
:
: Tam Jai International Co. Limited

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Unit B, 9th Floor, D2 Place ONE No. 9 Cheung Yee Street, Cheung Sha Wan, Hong
Kong
: Suryani S.E.
: Jalan Proklamasi No. 65 Pegangsaan,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 32, 16, 35, 43, 29, 30
: ===Air mineral dan aerasi; bir; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman buah dan jus buah; minuman tanpa-

740

alkohol; sirup dan olahan tanpa-alkohol lainnya untuk membuat minuman; sirup untuk minuman===
===Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kartu hadiah; Kertas, kardus, dan barang-barang yang terbuat dari bahanbahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release untuk menutupi atau
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menata permukaan benda kerja atau perabotan; Label kertas; Publikasi tercetak, yaitu, buku, majalah, jurnal, direktori,
pamflet, dan brosur yang berisi informasi rujukan mengenai berbagai topik di bidang keuangan, investasi, kepemilikan
korporasi dan bisnis; alat tulis menulis; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik;
bahan penjilid buku; bahan plastik untuk kemasan; barang cetakan; formulir bisnis; foto-foto; kantong plastik; kartu nama;
katalog; materi pemasaran dan promosi dalam bentuk cetak; prospektus; serbet kertas; tatakan gelas kertas===
===administrasi bisnis; bantuan manajemen bisnis; fungsi kantor; iklan online pada jaringan komputer; informasi bisnis;
investigasi bisnis; jasa periklanan; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi organisasi bisnis; layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; manajemen bisnis; organisasi, manajemen dan administrasi program
loyalitas dan skema insentif; penelitian bisnis; penelitian pemasaran; penyediaan informasi bisnis; pertanyaan bisnis; studi
pemasaran===
===Kafe-kafe; jasa katering; jasa restoran; katering makanan dan minuman; layanan restoran cepat saji; layanan restoran
swalayan; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan
makanan dan minuman; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung===
===Babi; Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan laut yang diawetkan; Sediaan kacang; Sediaan sayuran; Telur; Terrines
(hidangan) makanan (hasil) laut; acar; ayam; bakso; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak;
cabai yang diawetkan; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; ekstrak daging; jus tomat untuk memasak; kaldu; keripik
kentang; konsentrat kaldu; makanan (hasil) laut, kalengan; makanan laut yang dikeringkan; makanan laut, yang dikaleng
(dilapisi dengan timah); minyak dan lemak untuk makanan; pasta daging; pasta sayur [purees]; pasta sup; pasta tomat; sayap
ayam; sup; sup kental tomat; telur olahan===
===Beras; Bihun tepung kacang instan; Bumbu yang diawetkan; Mie; Pasta; Produk-produk kakao ; Roti, kue pastry dan gulagula; Saus untuk memasak [bumbu masak]; bahan pengganti kopi; bihun; bihun [mie]; biji cokelat; bubuk pengembang;
bumbu; cokelat; cuka; cuka, saus dan bumbu lainnya; daun teh; garam; gula; kopi; kopi buatan; lada; madu; makanan siap saji
berbahan dasar mie; mie beras; moster; ragi*; rempah-rempah; sambal pedas; saos tomat; saus [bumbu]; sirup (treacle);
teh===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033102
: 11/05/2021 15:33:33
:
: AIMY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. GUNTUR NO. 3 MEDAN, KEL. PUSAT PASAR, KEC. MEDAN KOTA, Kota
Medan, Sumatera Utara
: Salim Halim S.H.
: Jalan Merbabu No. 7A

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KEMEI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 8
: ===Alat cukur listrik; Catok F; Pemoles kuku, listrik; Pemoles kuku, non-listrik; Pemotong rambut listrik; Peralatan pembuatan
tato; Perangkat untuk perawatan tangan dan kuku; alat pemotong dan pemangkas rambut; alat listrik dan non-listrik untuk
pedicure; alat pelurus rambut; alat tangan untuk keriting rambut; alat tangan untuk rambut keriting, non-listrik; alat-alat tangan
untuk seniman; aparat elektrolisis untuk hair removal; aparatur cukur; aparatur tato kosmetik; braiders rambut, listrik; buffer
kuku untuk digunakan dalam manicure; crimpers rambut, listrik; dipanaskan elektrik pengeriting rambut, alat tangan; gunting
jenggot, non-listrik; gunting kuku; gunting rambut; gunting rambut non-listrik untuk hewan; gunting rambut tangan dioperasikan
untuk hewan; gunting rambut untuk hewan [instrumen tangan]; gunting rambut untuk hewan menjadi instrumen tangan;
gunting rambut untuk penggunaan pribadi, listrik dan non-listrik; gunting rambut, listrik; gunting rambut, listrik atau non-listrik;
gunting rambut, listrik dan baterai bertenaga; gunting rambut, non-listrik; gunting rambut, tangan-dioperasikan; gunting untuk
memotong rambut; hidung pemangkas rambut, listrik; instrumen cukur listrik; jenggot gunting, listrik; jenggot pemangkas,
listrik; kasus khusus disesuaikan untuk rambut keriting listrik setrika; keriting besi, non-listrik; kumis dan jenggot pemangkas;
manikur dan pedikur alat; mesin tato kosmetik; non-listrik rol rambut [tangan alat]; oranye tongkat [manicure alat]; pedicure set,
listrik; pelurus rambut, listrik; pemangkas jenggot; pemangkas jenggot, non-listrik; pemangkas rambut, listrik; pemangkas
rambut, listrik atau non-listrik; pemangkas rambut, listrik dan baterai bertenaga; pemangkas-pemangkas rambut kaki listrik;
pemotong-pemotong rambut listrik dan pemangkas-pemangkas rambut listrik; pemotong-pemotong rambut pada lubang
hidung (nostril) listrik; pengeriting rambut, alat tangan; pengeriting rambut, listrik, alat tangan; penjepit keriting non-listrik;
penjepit rambut [tangan alat]; peralataan penataan rambut; pinset rambut menghapus; pisau filleting; pisau untuk alat cukur;
pisau-pisau cukur listrik dan gunting-gunting rambut listrik; rambut pendinginan besi untuk pengkondisian rambut; secateurs;
set manicure listrik; setrika crimping listrik untuk rambut; setrika styling rambut listrik genggam; setrika-setrika rambut listrik;
silet; styling rambut rambut listrik; tangan alat untuk keriting rambut, listrik; tato aparat untuk perawatan kosmetik alis; telinga
pemangkas rambut, listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033103
: 11/05/2021 15:39:22
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Pink, Hijau, Hitam dan Putih.
: 27
: ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033104
: 11/05/2021 15:40:27
:
: Marsony Dewantara

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kanguru Selatan III/19 RT001/RW 003, Kota Semarang, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LONG KING
: Raja Panjang (Jangkauan Panjang)

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Merah
: 7
: ===Mekanisme robotik [mesin] untuk pemuatan; Mesin laser; Mesin pemecah batu; Mesin pon; Mesin potong dan finishing;
Mesin press; Mesin untuk pekerjaan tanah; Whell excavator; Whell loader; Whell track excavator; backhoes [mesin pengeruk
tanah]; buldoser; excavator; loader [mesin bumi bergerak]; mesin bongkar muat; mesin bubut [mesin alat]; mesin dan alat
pengerjaan logam; mesin pemotong; mesin untuk memadatkan tanah; pemuat belakang (backhoe)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033105
: 11/05/2021 15:41:02
:
: Matsui Koshi Limited

540 Etiket

540 Etiket

: The Offices of Offshore Incorporations Limited, PO BOX 957, Offshore Incorporations
Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Mirfahry Hafiz S.H
: Jalan Palm Kuning III Blok BD/13 Sektor 1.3 BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MORNING BITE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Kuning, Putih, Emas dan Hitam
: 30
: ===Bihun instan; Campuran minuman berbahan dasar teh; Ekstrak coklat; Hasil produksi coklat; Kakao; Kopi Susu ; Kue; Mie;
Minuman cokelat; Permen; Produk gula-gula dan kembang gula; Produk-produk kakao ; Saus celup berbahan dasar coklat;
Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan sereal; Serpihan sereal; batangan berbahan dasar cokelat; bihun; bihun [mie];
biskuit; biskuit asin; biskuit gurih; biskuit manis; biskuit-biskuit; bubuk coklat; bubuk teh instan; cokelat; cokelat dan produk
cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; cokelat-cokelat susu, kacang atau buah;
daun teh; ekstrak kopi; es krim; es krim buah; esensi kopi; gula karamel; gula pastilles (manisan); kembang gula; kopi; kopi
bubuk; kopi instan; krim-krim coklat; kue wafer berlapis cokelat; liquorice [gula-gula]; lolipop [gula-gula]; makanan ringan
dengan bahan dasar mie; makanan siap saji berbahan dasar mie; makanan siap santap berbentuk batangan berbahan dasar
cokelat; mie instan; mie telur; mie tepung; minuman berbahan dasar teh; minuman teh; minuman yang terbuat dari kopi;
olesan berbahan dasar cokelat juga mengandung kacang; olesan berbasis cokelat; pasta cokelat; pemanis-pemanis coklat;
permen karet; permen karet kunyah; permen karet kunyah bukan untuk keperluan medis; permen permen; permen rasa mint;
produk cokelat; produk-produk berbahan dasar cokelat; produk-produk roti untuk makanan; roti*; saus coklat; sediaan
Makanan dari Padi-padian; sediaan-sediaan berbahan dasar sereal; sereal bar; sereal jagung; sereal siap saji; sereal untuk
sarapan; sereal, diproses; teh; teh hijau; teh jahe; tepung beras; tepung jagung; tepung tapioka*; tepung terigu; tepung*; terasi;
toffee (gula-gula); wafer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033106
: 11/05/2021 15:41:46
:
: PT Suhatherm Manufacturing Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Palem Manis Raya, Sentra Prima Tekno Park, Block E No 12, Kota Tangerang,
Banten, 15137
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SM INDO = SUHATHERM Manufacturing Indonesia
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Merah
: 11
: ===Alat pemanas dan pendingin udara gabungan; Alat pemanas dari keramik; Alat pemanas ruang air panas [untuk keperluan
industri]; Alat pemanas udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Instalasi pemanas air; Instalasi pemanas untuk
penggunaan industri; Kipas-kipas pemanas dengan fungsi penghembus; Lemari pendingin dan pemanas listrik; Oven dapur
listrik; Peralatan
pemanas udara, khususnya untuk ruang keluarga; Peralatan dan instalasi untuk keperluan penerangan, pemanasan,
pendinginan, pembangkit uap, memasak, mengeringkan, ventilasi, persediaan air dan sanitasi; Peralatan dan komponen untuk
penerangan, pemanas, pencairan es, dan pendingin udara; Peralatan dan perlengkapan pemanas air; Peralatan non-elektrik
untuk membuat kopi (pemanas); Peralatan pendingin udara, Khususnya untuk fungsi pengaturan pemanas, pendingin dan
pelembab; Peralatan untuk pemanas dan penyediaan air; Peralatan untuk penerangan, pemanasan, pemasakan, pendinginan,
pengeringan, ventilasi, pasokan air, dan keperluan sanitasi; alat medis yang berbentuk pemanas listrik tertutup yang
digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi; alat montase dibentuk untuk
tungku; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan
tinggi; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan
tinggi untuk keperluan medis; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap
bersuhu dan bertekanan tinggi untuk penggunaan medis; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi
makanan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi; alat pembakar dengan listrik untuk keperluan industri; aparat
pemanas; aparat pemanas di bawah lantai; aparat pemanas induksi listrik; aparat pemanas lantai; aparat pemanas ruangan;
aparat pemanasan uap; aparat pemanasan, listrik; aparatus pemanas ruangan untuk keperluan industri; aparatus pemanas
uap untuk keperluan industri; blast furnace; boiler pemanas sentral; boiler pemanasan; boiler untuk instalasi pemanas;
cerobong asap untuk boiler pemanasan; dosis katup [bagian dari instalasi pemanas atau gas]; elemen pemanas; fiitting,
berbentuk, untuk tungku; gabungan alat pemanas dan pendingin udara; gas memasak oven untuk keperluan rumah tangga;
heat sink untuk digunakan dalam alat pemanas; humidifier untuk radiator pemanas sentral; industri oven memasak; instalasi
pemanas; instalasi pemanas air panas; instalasi pemanas di bawah lantai; instalasi pemanas sentral gas berbahan bakar; kap
ventilasi untuk oven; katup udara untuk instalasi pemanas uap; kerangka struktural untuk oven; kotak abu tungku; kumparan
[bagian dari penyulingan, pemanasan atau pendinginan instalasi]; menembakkan gas pemanasan instalasi; menembakkan
gas tungku; oven gas; oven gigi; oven konveksi; oven listrik; oven memanggang; oven microwave [aparat memasak]; oven
pizza; oven uap listrik dengan panas yang tinggi untuk keperluan rumah tangga; oven udara panas; oven, termasuk portabel;
padat bahan bakar tungku pembakaran; panel pemanas inframerah; pemanas; pemanas air; pemanas air [aparatur]; pemanas

740
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air berbahan bakar gas; pemanas air induksi; pemanas air listrik; pemanas air panas; pemanas air sesaat; pemanas air tenaga
surya; pemanas air umpan untuk keperluan industri; pemanas air untuk keperluan industri; pemanas berseri-seri; pemanas
berseri-seri listrik; pemanas berseri-seri listrik untuk keperluan rumah tangga; pemanas bertenaga surya dan alat pendingin
udara; pemanas celup; pemanas kamar mandi; pemanas kipas; pemanas listrik; pemanas listrik portabel; pemanas luar;
pemanas luar, listrik; pemanas minuman, listrik; pemanas ruang; pemanas ruang listrik; pemanas tempat tidur air; pemanas
teras, listrik; pemanas udara; pemanas untuk kendaraan; pemanas untuk kolam air panas; pemanas untuk kolam renang;
pemanas untuk setrika pemanasan; pemanas, listrik, untuk botol minuman; pemanas/kipas; pemanasan aparat untuk bahan
bakar padat, cair atau gas; pemanasan filamen, listrik; pemanasan kembali tungku untuk keperluan industri; pemanasan
peralatan untuk bahan bakar gas; pemanasan peralatan untuk kendaraan; pemanasan peralatan untuk pencairan jendela
kendaraan; pembakar gas; pembakar gas portabel; pembakar gas untuk keperluan industri; pembakar laboratorium; pembakar
minyak; pemuatan peralatan untuk tungku; pendingin untuk tungku; penerangan, pemanasan, pencairan es, pendingin udara
serta komponen, bagian untuk kendaraan darat, sepeda, sepeda motor, dan moped.; penyala gas untuk oven; peralatan
pemanas lem; peralatan pemanas tenaga surya; peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga, yaitu, oven pemanggang
roti, kompor induksi elektromagnetik untuk keperluan rumah tangga, roaster listrik, autoclave listrik, pemasak-pemasak
(cookers) sup listrik; peredam [pemanasan]; pipa boiler [tabung] untuk instalasi pemanas; pipa untuk boiler pemanasan; pistol
pemanas; radiator [pemanasan]; radiator pemanas sentral; regulator panas [katup] menjadi bagian dari instalasi pemanasan;
regulator suhu [katup termostatik] untuk radiator pemanas sentral; regulator suhu otomatis [katup termostatik] untuk radiator
pemanas sentral; ruang pembakaran; tank ekspansi untuk instalasi pemanas sentral; tungku; tungku dan perapian; tungku
difusi untuk keperluan industri; tungku industri; tungku peleburan; tungku pemanasan; tungku pembakaran kayu; tungku
refraktori; tungku surya; tungku terbuka tungku; tungku untuk logam mencair; tungku untuk memulihkan logam bekas; tungku,
selain untuk penggunaan laboratorium===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033107
: 11/05/2021 15:45:00
:
: Jhon Antonius Yahya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Puri Mansion, Jl. Edinburgh 1 no.21, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11610
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ODO Studios
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 25
: ===pakaian santai===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021033108
: 11/05/2021 15:46:12
:
: PT. GALLEON CAHAYA INVESTAMA

540 Etiket

540 Etiket

: Graha Arteri Mas Kav. 53, Jl. Panjang 68, Kedoya, Jakarta Barat, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Budy Supriady S.H.,
: SUPRIADY & ASSOCIATES Grand Slipi Tower Lt. 5 unit F, JI. Letjen S. Parman
Kav. 22-24, RT. 01/RW. 004, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Dokter Listrik by Galleon
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Kuning
: 41
: ===Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas, seminar, dan lokakarya di bidang seni, kerajinan, olahraga,
musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, hukum, ekonomi, obat-obatan, operasi, farmasi, pertanian, teknik, literatur,
ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu social, geografi, sejarah dan politik di tingkat perguruan tinggi; jasa
pemberian nasehat dan konsultasi untuk perencanaan, pengaturan dan pengoperasian pelatihan dan lokakarya; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033109
: 11/05/2021 15:46:45
:
: Tam Jai International Co. Limited

540 Etiket

Halaman 556 dari 1262

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Unit B, 9th Floor, D2 Place ONE No. 9 Cheung Yee Street, Cheung Sha Wan, Hong
Kong
: Suryani S.E.
: Jalan Proklamasi No. 65 Pegangsaan,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Karakter Cina & Logo
: Karakter Cina berarti
ama keluarga", "muda, pemuda", "tiga, ketiga", "saudara", "beras", dan "garis, kawat". Dua huruf Cina
terakhir jika digabungkan berarti bihun.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 32, 16, 35, 43, 29, 30
: ===Air mineral dan aerasi; bir; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman buah dan jus buah; minuman tanpaalkohol; sirup dan olahan tanpa-alkohol lainnya untuk membuat minuman; sirup untuk minuman===
===Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kartu hadiah; Kertas, kardus, dan barang-barang yang terbuat dari bahanbahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release untuk menutupi atau
menata permukaan benda kerja atau perabotan; Label kertas; Publikasi tercetak, yaitu, buku, majalah, jurnal, direktori,
pamflet, dan brosur yang berisi informasi rujukan mengenai berbagai topik di bidang keuangan, investasi, kepemilikan
korporasi dan bisnis; alat tulis menulis; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik;
bahan penjilid buku; bahan plastik untuk kemasan; barang cetakan; formulir bisnis; foto-foto; kantong plastik; kartu nama;
katalog; materi pemasaran dan promosi dalam bentuk cetak; prospektus; serbet kertas; tatakan gelas kertas===
===administrasi bisnis; bantuan manajemen bisnis; fungsi kantor; iklan online pada jaringan komputer; informasi bisnis;
investigasi bisnis; jasa periklanan; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi organisasi bisnis; layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; manajemen bisnis; organisasi, manajemen dan administrasi program
loyalitas dan skema insentif; penelitian bisnis; penelitian pemasaran; penyediaan informasi bisnis; pertanyaan bisnis; studi
pemasaran===
===Kafe-kafe; jasa katering; jasa restoran; katering makanan dan minuman; layanan restoran cepat saji; layanan restoran
swalayan; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan
makanan dan minuman; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung===
===Babi; Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan laut yang diawetkan; Sediaan kacang; Sediaan sayuran; Telur; Terrines
(hidangan) makanan (hasil) laut; acar; ayam; bakso; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak;
cabai yang diawetkan; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; ekstrak daging; jus tomat untuk memasak; kaldu; keripik
kentang; konsentrat kaldu; makanan (hasil) laut, kalengan; makanan laut yang dikeringkan; makanan laut, yang dikaleng
(dilapisi dengan timah); minyak dan lemak untuk makanan; pasta daging; pasta sayur [purees]; pasta sup; pasta tomat; sayap
ayam; sup; sup kental tomat; telur olahan===
===Beras; Bihun tepung kacang instan; Bumbu yang diawetkan; Mie; Pasta; Produk-produk kakao ; Roti, kue pastry dan gulagula; Saus untuk memasak [bumbu masak]; bahan pengganti kopi; bihun; bihun [mie]; biji cokelat; bubuk pengembang;
bumbu; cokelat; cuka; cuka, saus dan bumbu lainnya; daun teh; garam; gula; kopi; kopi buatan; lada; madu; makanan siap saji
berbahan dasar mie; mie beras; moster; ragi*; rempah-rempah; sambal pedas; saos tomat; saus [bumbu]; sirup (treacle);
teh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021033110
: 11/05/2021 15:47:02
:
: PT. GALLEON CAHAYA INVESTAMA

540 Etiket

: Graha Arteri Mas Kav. 53, Jl. Panjang 68, Kedoya, Jakarta Barat, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Budy Supriady S.H.,
: SUPRIADY & ASSOCIATES Grand Slipi Tower Lt. 5 unit F, JI. Letjen S. Parman
Kav. 22-24, RT. 01/RW. 004, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Dokter Listrik by Galleon
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan kuning
: 37
: ===Memberikan bantuan teknis, yaitu, saran teknis mengenai instalasi, perbaikan dan pemeliharaan peralatan listrik atau
elektronik, peralatan dan perangkat yang digunakan untuk operasi industri otomatis atau sebagian otomatis; Pemeliharaan
gedung dengan sistem pengurangan konsumsi energi; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan pembangkit listrik dan jaringan
listrik; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan konversi energi, pembangkit listrik, peralatan konversi energi
gelombang dan pembangkit listrik energi gelombang; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan untuk mendistribusikan
listrik; jasa pemasangan listrik; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemasangan peralatan otomasi gedung; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan mekanik dan listrik; memberikan
informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan motor listrik; memberikan informasi yang berkaitan dengan
perbaikan atau pemeliharaan peralatan listrik konsumen; pemasangan dan perbaikan alat listrik; pemasangan mesin industri;
pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan mesin industri dan pabrik; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan
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dan peralatan listrik dan elektronik; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan listrik dan elektronik untuk digunakan
di bidang otomasi; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan perangkat listrik; perbaikan atau pemeliharaan generator listrik;
perbaikan atau pemeliharaan generator listrik dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan atau
pemeliharaan mesin dan peralatan distribusi listrik atau kontrol dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
perbaikan atau pemeliharaan peralatan listrik konsumen dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan dan
pemeliharaan generator listrik; perbaikan dan pemeliharaan instalasi pembangkit energi; perbaikan dan pemeliharaan
kendaraan listrik; perbaikan dan pemeliharaan peralatan listrik; perbaikan instalasi pasokan energi; perbaikan pabrik dan
mesin produksi energi; renovasi, perbaikan dan pemeliharaan kabel listrik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033111
: 11/05/2021 15:47:04
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Pink, Abu-abu, Hitam dan Putih.
: 27
: ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021033112
: 11/05/2021 15:48:51
:
: PT. INDUSTRI TALI & BENANG ''UNITED''

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. K.L. YOS SUDARSO KM. 9,5 MEDAN, MABAR, MEDAN DELI, Kota Medan,
Sumatera Utara
: Salim Halim S.H.
: Jalan Merbabu No. 7A

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: UNITED DAN LOGO

540 Etiket

Halaman 558 dari 1262

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, PUTIH, JINGGA
: 22
: ===Tali pengikat plastik; jala-jala; tali dan benang; tali pengikat, bukan dari logam; tali tambang; tali untuk tali-temali===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033114
: 11/05/2021 15:54:18
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Hijau, Hitam dan Putih.
: 27
: ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033115
: 11/05/2021 15:59:22
:
: PT. INDUSTRI TALI & BENANG ''UNITED''

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. K.L. YOS SUDARSO KM. 9,5 MEDAN, MABAR, MEDAN DELI, Kota Medan,
Sumatera Utara
: Salim Halim S.H.
: Jalan Merbabu No. 7A

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: UNITED DAN LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: MERAH, PUTIH, JINGGA
: 23

740

540 Etiket

Halaman 559 dari 1262

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Benang jahit; benang elastis dan benang untuk penggunaan tekstil; benang*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033116
: 11/05/2021 16:01:20
:
: ZHANG ZHAO

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orang, Merah, Kuning, Biru, Hijau, Hitam dan Putih.
: 27
: ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033117
: 11/05/2021 16:01:46
:
: Tam Jai International Co. Limited

540 Etiket

: Unit B, 9th Floor, D2 Place ONE No. 9 Cheung Yee Street, Cheung Sha Wan, Hong
Kong
: Suryani S.E.
: Jalan Proklamasi No. 65 Pegangsaan,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Karakter Cina.. TAMJAI SAMGOR MIXIAN & Logo
: Karakter Cina berarti
ama keluarga", "muda, pemuda", "tiga, ketiga", "saudara", "beras", dan "garis, kawat". Dua huruf Cina
terakhir jika digabungkan berarti bihun.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah
: 32, 16, 35, 43, 29, 30
: ===Air mineral dan aerasi; bir; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman buah dan jus buah; minuman tanpa-

Halaman 560 dari 1262

alkohol; sirup dan olahan tanpa-alkohol lainnya untuk membuat minuman; sirup untuk minuman===
===Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kartu hadiah; Kertas, kardus, dan barang-barang yang terbuat dari bahanbahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release untuk menutupi atau
menata permukaan benda kerja atau perabotan; Label kertas; Publikasi tercetak, yaitu, buku, majalah, jurnal, direktori,
pamflet, dan brosur yang berisi informasi rujukan mengenai berbagai topik di bidang keuangan, investasi, kepemilikan
korporasi dan bisnis; alat tulis menulis; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik;
bahan penjilid buku; bahan plastik untuk kemasan; barang cetakan; formulir bisnis; foto-foto; kantong plastik; kartu nama;
katalog; materi pemasaran dan promosi dalam bentuk cetak; prospektus; serbet kertas; tatakan gelas kertas===
===administrasi bisnis; bantuan manajemen bisnis; fungsi kantor; iklan online pada jaringan komputer; informasi bisnis;
investigasi bisnis; jasa periklanan; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi organisasi bisnis; layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; manajemen bisnis; organisasi, manajemen dan administrasi program
loyalitas dan skema insentif; penelitian bisnis; penelitian pemasaran; penyediaan informasi bisnis; pertanyaan bisnis; studi
pemasaran===
===Kafe-kafe; jasa katering; jasa restoran; katering makanan dan minuman; layanan restoran cepat saji; layanan restoran
swalayan; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan
makanan dan minuman; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung===
===Babi; Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan laut yang diawetkan; Sediaan kacang; Sediaan sayuran; Telur; Terrines
(hidangan) makanan (hasil) laut; acar; ayam; bakso; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak;
cabai yang diawetkan; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; ekstrak daging; jus tomat untuk memasak; kaldu; keripik
kentang; konsentrat kaldu; makanan (hasil) laut, kalengan; makanan laut yang dikeringkan; makanan laut, yang dikaleng
(dilapisi dengan timah); minyak dan lemak untuk makanan; pasta daging; pasta sayur [purees]; pasta sup; pasta tomat; sayap
ayam; sup; sup kental tomat; telur olahan===
===Beras; Bihun tepung kacang instan; Bumbu yang diawetkan; Mie; Pasta; Produk-produk kakao ; Roti, kue pastry dan gulagula; Saus untuk memasak [bumbu masak]; bahan pengganti kopi; bihun; bihun [mie]; biji cokelat; bubuk pengembang;
bumbu; cokelat; cuka; cuka, saus dan bumbu lainnya; daun teh; garam; gula; kopi; kopi buatan; lada; madu; makanan siap saji
berbahan dasar mie; mie beras; moster; ragi*; rempah-rempah; sambal pedas; saos tomat; saus [bumbu]; sirup (treacle);
teh===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033118
: 11/05/2021 16:03:14
:
: HERRU WIJAYADIE

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jurang Mangu Permai F 2/6a Rt.002 Rw.014
Kel. Jurang Mangu Barat, Kec. Pondok Aren
Kota Tangerang Selatan, Banten, Kota Tangerang Selatan, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PREMIUM DINAR + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN EMAS
: 14
: ===Perhiasan dan batu mulia; barang dari emas imitasi; batang logam emas; batu permata; berlian; bros [perhiasan];
campuran emas; cincin berlapis emas; cincin emas; emas; emas batangan; emas campuran batangan; emas imitasi; emas
imitasi (barang dari-); emas, tidak ditempa atau ditempa; gelang berlapis emas; kalung berlapis emas; kalung emas; mutiara
[perhiasan]; perhiasan emas; perhiasan, batu mulia; perhiasan, batu mulia dan semi mulia; spinel [batu mulia]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033119
: 11/05/2021 16:05:46
:
: Tyco Fire & Security GmbH

Alamat Pemohon

: Victor von Bruns-Str. 21, 8212 Neuhausen am Rheinfall

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JOHNSON CONTROLS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 4, 7, 42, 11
: ===Minyak kompresor; Oli pelumas; minyak industri===
===Mesin penghisap udara; aktuator hidrolik; aktuator katup hidrolik; aktuator katup pneumatik; aktuator linier; katup menjadi

740

740

540 Etiket

Halaman 561 dari 1262

bagian dari mesin; kompresor [mesin]; kompresor listrik; kompresor untuk lemari es; kompresor untuk mesin; kompresor untuk
pendingin udara; kondensor udara; pemisah kondensat; pemisah minyak; pemisah sentrifugal; pemisah uap / minyak; pemisah
untuk cairan; pompa, listrik===
===Desain perangkat lunak komputer dalam bidang keamanan, peranti pengunci serta kendali akses; Jasa inspeksi
bangunan; Jasa keamanan untuk akses kendali ke komputer, jaringan elektronik dan database; Jasa kontrol kualitas dan
otentikasi; Jasa pengujian kualitas, yaitu, jasa pengujian kualitas produk; Jasa-jasa komputer; Jasa-jasa penyanggaan
teknikal; Konsultasi di bidang pengukuran, konfigurasi, koordinasi dan implementasi integrasi komponen sistem yang terdiri
dari: pompa sirkulasi fluida dan katup terkait, otomatisasi dan kontrol untuk pompa sirkulasi fluida tersebut, perluasan dan
pemisah udara untuk sistem hidronik dan Hvac, sistem kebakaran pompa sirkulasi fluida, penukar panas, pompa dan booster
air limbah domestik, pompa terintegrasi dan sistem kontrol untuk aplikasi instalasi air dingin.; Manajemen sistem pemantauan,
pengontrolan, dan pemeliharaan daya; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh; Pemberian nasihat teknis terkait perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk pengelolaan energi; Pengujian
teknik; Penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh online untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan
mengelola perangkat dengan jaringan dalam internet of things (IoT); Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; Perekaman
data yang berkaitan dengan konsumsi energi pada bangunan; desain dan pengembangan jaringan komputer; desain dan
pengembangan peralatan, instrumen, dan peralatan transmisi data nirkabel; desain dan pengembangan perangkat keras
komputer; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer,; desain dan pengembangan sistem keamanan data
elektronik; hosting portal web; inspeksi barang untuk kontrol kualitas; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak
komputer; integrasi sistem dan jaringan komputer; jasa desain teknik industri; jasa evaluasi dan pengujian; jasa komputasi
awan; jasa penelitian dan pengembangan; jasa perencanaan dan tata letak bangunan komersial; jasa perencanaan dan tata
letak bangunan pabrik; jasa-jasa dukungan teknis dan pelanggan, yaitu, pemecahan masalah yang sifatnya mendiagnosis
masalah dalam perangkat keras dan perangkat lunak komputer dalam perangkat komputasi pribadi, dan mendiagnosis
masalah dalam produk konsumen, yaitu, peralatan rumah tangga dan konsumen, sistem HVAC, pipa rumah tangga, vakuum
sentral, air panas pemanas, pelembap, penurun, pelembut air, peralatan olahraga dan rekreasi, peralatan taman dan kebun,
dan peralatan listrik luar ruangan; konsultasi keamanan data; konsultasi keamanan komputer; layanan desain teknik; layanan
enkripsi data; layanan ilmiah dan teknologi; layanan konsultasi dan nasehat teknologi; layanan konsultasi teknik di bidang
arsitektur datacenter; layanan migrasi data; layanan pemberian konsultasi teknis sehubungan dengan piranti keras komputer,
piranti lunak komputer, peralatan jaringan komputer, sistem telefoni, peralatan telekomunikasi, telepon IP, sistem
telekomunikasi, desain jaringan komputer, desain penyimpanan, keamanan jaringan, dan komunikasi suara dan serta
komunikasi nirkabel; menyediakan jasa penggunaan sementara perangkat lunak untuk pembelajaran mesin dan kecerdasan
buatan yang tidak dapat diunduh untuk digunakan di manajemen jaringan, pemantauan dan pemecahan masalah komputer;
menyediakan platform online yang menampilkan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh; penyediaan penggunaan
sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh; penyediaan sistem komputer virtual dan lingkungan komputer
virtual melalui komputasi awan; penyewaan perangkat keras komputer; penyewaan perangkat lunak komputer; penyewaan
ruang di suatu fasilitas co-location komputer untuk penampungan pusat data bagi pihak lain; platform sebagai layanan
[PaaS]===
===Filter untuk membersihkan udara; Pendingin, listrik; Ventilator; aparat AC; aparat pemanas; aparatur pemurni udara;
dehumidifiers; evaporator; filter udara untuk keperluan industri; filter udara untuk keperluan rumah tangga; humidifier; instalasi
AC; instalasi pemanas; instalasi pencahayaan; instalasi ventilasi; katup bola; katup pipa air; katup termostatik sebagai bagian
dari instalasi pemanas; katup udara untuk instalasi pemanas uap; katup udara untuk instalasi pemanas uap (untuk air, minyak
dan gas) dan bagian serta perlengkapannya, tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil; kipas angin listrik; kulkasfreezer; kumparan [bagian dari penyulingan, pemanasan atau pendinginan instalasi]; lampu kuman; lampu sinar ultraviolet,
bukan untuk tujuan medis; lemari es pendingin untuk keperluan industri; menara pendingin air; pembakar gas; pembersih
udara; pendingin; penukar panas, selain bagian dari mesin; peralatan ventilasi; peredam [pemanasan]; pompa panas;
separator untuk pendingin udara, yaitu separator untuk memisahkan pendingin dari gas dan cairan; unit pembersih udara; unit
penanganan udara===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033120
: 11/05/2021 16:07:45
:
: ARTHERIUS JAMES GIANDHI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PAHLAWAN REVOLUSI NO. 28 A RT.001 RW.007, KELURAHAN PONDOK
BAMBU, KECAMATAN DUREN SAWIT, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PLAYACADEMY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU
: 41
: ===Jasa penyediaan fasilitas permainan; Jasa sekolah taman kanak-kanak; Layanan pusat rekreasi; Pusat hiburan keluarga;
Sarana pendidikan hiburan dan rekreasi; layanan arcade hiburan; menyediakan fasilitas bermain untuk anak-anak;
menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan; pendampingan akademik anak usia sekolah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021033122
: 11/05/2021 16:09:42
:

540 Etiket

Halaman 562 dari 1262

730

Nama Pemohon

: ZHANG ZHAO

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Kuning, Biru, Hitam dan Putih.
: 27
: ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033123
: 11/05/2021 16:13:21
:
: Tam Jai International Co. Limited

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Unit B, 9th Floor, D2 Place ONE No. 9 Cheung Yee Street, Cheung Sha Wan, Hong
Kong
: Suryani S.E.
: Jalan Proklamasi No. 65 Pegangsaan,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 32, 16, 35, 43, 29, 30
: ===Air mineral dan aerasi; bir; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman buah dan jus buah; minuman tanpaalkohol; sirup dan olahan tanpa-alkohol lainnya untuk membuat minuman; sirup untuk minuman===
===Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kartu hadiah; Kertas, kardus, dan barang-barang yang terbuat dari bahanbahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release untuk menutupi atau
menata permukaan benda kerja atau perabotan; Label kertas; Publikasi tercetak, yaitu, buku, majalah, jurnal, direktori,
pamflet, dan brosur yang berisi informasi rujukan mengenai berbagai topik di bidang keuangan, investasi, kepemilikan
korporasi dan bisnis; alat tulis menulis; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik;
bahan penjilid buku; bahan plastik untuk kemasan; barang cetakan; formulir bisnis; foto-foto; kantong plastik; kartu nama;
katalog; materi pemasaran dan promosi dalam bentuk cetak; prospektus; serbet kertas; tatakan gelas kertas===
===administrasi bisnis; bantuan manajemen bisnis; fungsi kantor; iklan online pada jaringan komputer; informasi bisnis;

740

Halaman 563 dari 1262

investigasi bisnis; jasa periklanan; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi organisasi bisnis; layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; manajemen bisnis; organisasi, manajemen dan administrasi program
loyalitas dan skema insentif; penelitian bisnis; penelitian pemasaran; penyediaan informasi bisnis; pertanyaan bisnis; studi
pemasaran===
===Kafe-kafe; jasa katering; jasa restoran; katering makanan dan minuman; layanan restoran cepat saji; layanan restoran
swalayan; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan
makanan dan minuman; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung===
===Babi; Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan laut yang diawetkan; Sediaan kacang; Sediaan sayuran; Telur; Terrines
(hidangan) makanan (hasil) laut; acar; ayam; bakso; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak;
cabai yang diawetkan; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; ekstrak daging; jus tomat untuk memasak; kaldu; keripik
kentang; konsentrat kaldu; makanan (hasil) laut, kalengan; makanan laut yang dikeringkan; makanan laut, yang dikaleng
(dilapisi dengan timah); minyak dan lemak untuk makanan; pasta daging; pasta sayur [purees]; pasta sup; pasta tomat; sayap
ayam; sup; sup kental tomat; telur olahan===
===Beras; Bihun tepung kacang instan; Bumbu yang diawetkan; Mie; Pasta; Produk-produk kakao ; Roti, kue pastry dan gulagula; Saus untuk memasak [bumbu masak]; bahan pengganti kopi; bihun; bihun [mie]; biji cokelat; bubuk pengembang;
bumbu; cokelat; cuka; cuka, saus dan bumbu lainnya; daun teh; garam; gula; kopi; kopi buatan; lada; madu; makanan siap saji
berbahan dasar mie; mie beras; moster; ragi*; rempah-rempah; sambal pedas; saos tomat; saus [bumbu]; sirup (treacle);
teh===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033124
: 11/05/2021 16:14:46
:
: PT. INDUSTRI TALI & BENANG ''UNITED''

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. K.L. YOS SUDARSO KM. 9,5 MEDAN, MABAR, MEDAN DELI, Kota Medan,
Sumatera Utara
: Salim Halim S.H.
: Jalan Merbabu No. 7A

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, JINGGA, PUTIH
: 35
: ===Administrasi bisnis; fungsi kantor; layanan bisnis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033125
: 11/05/2021 16:18:41
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Hitam dan Putih.
: 27
:
===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi

740

Halaman 564 dari 1262

hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033126
: 11/05/2021 16:21:23
:
: Tam Jai International Co. Limited

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Unit B, 9th Floor, D2 Place ONE No. 9 Cheung Yee Street, Cheung Sha Wan, Hong
Kong
: Suryani S.E.
: Jalan Proklamasi No. 65 Pegangsaan,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TamJai SamGor
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 32, 16, 35, 43, 29, 30
: ===Air mineral dan aerasi; bir; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman buah dan jus buah; minuman tanpaalkohol; sirup dan olahan tanpa-alkohol lainnya untuk membuat minuman; sirup untuk minuman===
===Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kartu hadiah; Kertas, kardus, dan barang-barang yang terbuat dari bahanbahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release untuk menutupi atau
menata permukaan benda kerja atau perabotan; Label kertas; Publikasi tercetak, yaitu, buku, majalah, jurnal, direktori,
pamflet, dan brosur yang berisi informasi rujukan mengenai berbagai topik di bidang keuangan, investasi, kepemilikan
korporasi dan bisnis; alat tulis menulis; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik;
bahan penjilid buku; bahan plastik untuk kemasan; barang cetakan; formulir bisnis; foto-foto; kantong plastik; kartu nama;
katalog; materi pemasaran dan promosi dalam bentuk cetak; prospektus; serbet kertas; tatakan gelas kertas===
===administrasi bisnis; bantuan manajemen bisnis; fungsi kantor; iklan online pada jaringan komputer; informasi bisnis;
investigasi bisnis; jasa periklanan; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi organisasi bisnis; layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; manajemen bisnis; organisasi, manajemen dan administrasi program
loyalitas dan skema insentif; penelitian bisnis; penelitian pemasaran; penyediaan informasi bisnis; pertanyaan bisnis; studi
pemasaran===
===Kafe-kafe; jasa katering; jasa restoran; katering makanan dan minuman; layanan restoran cepat saji; layanan restoran
swalayan; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan
makanan dan minuman; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung===
===Babi; Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan laut yang diawetkan; Sediaan kacang; Sediaan sayuran; Telur; Terrines
(hidangan) makanan (hasil) laut; acar; ayam; bakso; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak;
cabai yang diawetkan; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; ekstrak daging; jus tomat untuk memasak; kaldu; keripik
kentang; konsentrat kaldu; makanan (hasil) laut, kalengan; makanan laut yang dikeringkan; makanan laut, yang dikaleng
(dilapisi dengan timah); minyak dan lemak untuk makanan; pasta daging; pasta sayur [purees]; pasta sup; pasta tomat; sayap
ayam; sup; sup kental tomat; telur olahan===
===Beras; Bihun tepung kacang instan; Bumbu yang diawetkan; Mie; Pasta; Produk-produk kakao ; Roti, kue pastry dan gulagula; Saus untuk memasak [bumbu masak]; bahan pengganti kopi; bihun; bihun [mie]; biji cokelat; bubuk pengembang;
bumbu; cokelat; cuka; cuka, saus dan bumbu lainnya; daun teh; garam; gula; kopi; kopi buatan; lada; madu; makanan siap saji
berbahan dasar mie; mie beras; moster; ragi*; rempah-rempah; sambal pedas; saos tomat; saus [bumbu]; sirup (treacle);
teh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033127
: 11/05/2021 16:24:44
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Halaman 565 dari 1262

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Biru, Hitam dan Putih.
: 27
: ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033128
: 11/05/2021 16:30:12
:
: PT. LEMINDO ABADI JAYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Cikuda RT.001 RW.005, Wanaherang, Gunung Putri Bogor, Jawa Barat,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: POLYGUM + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru muda, putih, merah
: 1
: ===Lem PVC; Lem epoksi / lem besi; Lem kaca; Lem kanji (sediaan kimia); Lem polivinil asetat / lem putih; Lem-lem untuk
keperluan industri; Perekat dan lem untuk keperluan industri; Perekat untuk bahan atap; getah [perekat] untuk keperluan
industri; gluten [lem], selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem dari getah arab untuk keperluan industri; lem
dari getah arab, selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem gelatin untuk keperluan industri; lem kain untuk
keperluan industri; lem kanji; lem kayu untuk keperluan industri; lem kulit; lem lateks untuk keperluan industri; lem lateks,
selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem rumput laut untuk keperluan industri; lem untuk penyelesaian dan
pelapisan dasar; lem untuk tambal ban; penghilang perekat; perekat; perekat kontak; perekat plastik untuk keperluan industri;
perekat poliuretan untuk keperluan industri; perekat resin sintetis untuk keperluan industri; perekat termoplastik untuk
keperluan industri; perekat untuk alas kaki; perekat untuk billposting; perekat untuk digunakan dalam pembuatan furnitur;
perekat untuk industri konstruksi; perekat untuk menerapkan penutup dinding; perekat untuk penjilidan buku; perekat untuk
ubin dinding; perekat untuk ubin keramik; perekat untuk ubin langit-langit; perekat untuk ubin lantai; perekat untuk wallpaper;
sediaan kimiawi dalam sifat akselerator lem; senyawa perekat untuk pipa===

740

Halaman 566 dari 1262

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033130
: 11/05/2021 16:33:07
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Kuning, Abu-abu, Hijau, Hitam dan Putih.
: 27
: ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Lombok No. 55, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ADAMIE Artisan Noodles & Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, krem, hijau, jingga, hitam, dan putih.
: 43
: ===Layanan kedai mie ayam pangsit; Warung makan; jasa kafe; jasa restoran; penyediaan makanan dan minuman===

740

: JID2021033131
: 11/05/2021 16:35:16
:
: ORO ADAMU SUTJIAWAN

540 Etiket

Halaman 567 dari 1262

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033132
: 11/05/2021 16:37:48
:
: Tam Jai International Co. Limited

540 Etiket

: Unit B, 9th Floor, D2 Place ONE No. 9 Cheung Yee Street, Cheung Sha Wan, Hong
Kong
: Suryani S.E.
: Jalan Proklamasi No. 65 Pegangsaan,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Karakter Cina
: Karakter Cina berarti "tanah", "bandit, perampok", "ayam", dan "sayap, ala". Dua karakter Cina terakhir
jika digabungkan berarti sayap ayam. Kombinasi dari semua karakter Cina secara keseluruhan tidak
ada artinya

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 32, 16, 35, 43, 29, 30
: ===Air mineral dan aerasi; bir; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman buah dan jus buah; minuman tanpaalkohol; sirup dan olahan tanpa-alkohol lainnya untuk membuat minuman; sirup untuk minuman===
===Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kartu hadiah; Kertas, kardus, dan barang-barang yang terbuat dari bahanbahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release untuk menutupi atau
menata permukaan benda kerja atau perabotan; Label kertas; Publikasi tercetak, yaitu, buku, majalah, jurnal, direktori,
pamflet, dan brosur yang berisi informasi rujukan mengenai berbagai topik di bidang keuangan, investasi, kepemilikan
korporasi dan bisnis; alat tulis menulis; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik;
bahan penjilid buku; bahan plastik untuk kemasan; barang cetakan; formulir bisnis; foto-foto; kantong plastik; kartu nama;
katalog; materi pemasaran dan promosi dalam bentuk cetak; prospektus; serbet kertas; tatakan gelas kertas===
===administrasi bisnis; bantuan manajemen bisnis; fungsi kantor; iklan online pada jaringan komputer; informasi bisnis;
investigasi bisnis; jasa periklanan; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi organisasi bisnis; layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; manajemen bisnis; organisasi, manajemen dan administrasi program
loyalitas dan skema insentif; penelitian bisnis; penelitian pemasaran; penyediaan informasi bisnis; pertanyaan bisnis; studi
pemasaran===
===Kafe-kafe; jasa katering; jasa restoran; katering makanan dan minuman; layanan restoran cepat saji; layanan restoran
swalayan; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan
makanan dan minuman; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung===
===Babi; Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan laut yang diawetkan; Sediaan kacang; Sediaan sayuran; Telur; Terrines
(hidangan) makanan (hasil) laut; acar; ayam; bakso; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak;
cabai yang diawetkan; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; ekstrak daging; jus tomat untuk memasak; kaldu; keripik
kentang; konsentrat kaldu; makanan (hasil) laut, kalengan; makanan laut yang dikeringkan; makanan laut, yang dikaleng
(dilapisi dengan timah); minyak dan lemak untuk makanan; pasta daging; pasta sayur [purees]; pasta sup; pasta tomat; sayap
ayam; sup; sup kental tomat; telur olahan===
===Beras; Bihun tepung kacang instan; Bumbu yang diawetkan; Mie; Pasta; Produk-produk kakao ; Roti, kue pastry dan gulagula; Saus untuk memasak [bumbu masak]; bahan pengganti kopi; bihun; bihun [mie]; biji cokelat; bubuk pengembang;
bumbu; cokelat; cuka; cuka, saus dan bumbu lainnya; daun teh; garam; gula; kopi; kopi buatan; lada; madu; makanan siap saji
berbahan dasar mie; mie beras; moster; ragi*; rempah-rempah; sambal pedas; saos tomat; saus [bumbu]; sirup (treacle);
teh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033133
: 11/05/2021 16:40:10
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Cokelat, Abu-abu, Merah, Hitam dan Putih.
: 27
: ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;

740

Halaman 568 dari 1262

karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021033134
: 11/05/2021 16:41:35
:
: PT. GANDUM MAS KENCANA

540 Etiket

: JL. MOCH. TOHA KM. 3, MARGASARI, KARAWACI, Kota Tangerang, Banten,
15113
: Kelvin Wibawa S.H.,
: Pondok Hijau Golf, Cluster Emerald, Jalan Emerald Selatan 2 No. 26, Gading
Serpong, Tangerang 15810

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GANDUM MAS KENCANA + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye dan Putih
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi dan manajemen usaha; Administrasi komersial untuk lisensi barang
dan jasa bagi orang lain; Jasa perdagangan ekspor-impor; Manajemen usaha dan operasi pusat data; Pembuatan laporan
keuangan; Penyediaan informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan niaga); Penyediaan laporan bisnis (komersial); iklan
dan promosi perusahaan; iklan, promosi, dan layanan keagenan; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa
toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen untuk pihak lain; layanan periklanan dan
manajemen penjualan; layanan toko ritel dan toko grosir; pemasaran; penelitian pemasaran; pengadaan jasa untuk keperluan
lain (pemesanan barang dan jasa untuk keperluan bisnis); pengkajian pemasaran; penyebaran bahan iklan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033135
: 11/05/2021 16:41:41
:
: PT. LEMINDO ABADI JAYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Cikuda RT.001 RW.005, Wanaherang, Gunung Putri Bogor, Jawa Barat,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: POLYGUM + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru muda, putih, merah
: 16
: ===Bahan perekat untuk keperluan tulis menulis atau rumah tangga; Busa berperekat untuk alat tulis-menulis/ keperluan
rumah-tangga; Film plastik berperekat untuk tujuan pelindungan; Kain berperekat untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-

740

Halaman 569 dari 1262

tangga; Kertas perekat untuk keperluan rumah tangga; Lembaran kertas perekat untuk keperluan alat tulis; Pasta perekat
untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; Perekat [perlengkapan kantor]; Perekat elektrik PVC (alat tulis); Perekat film
untuk keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga; Stiker perekat; bahan perekat untuk penggunaan kantor; dispenser perekat
otomatis untuk penggunaan kantor; dispenser pita perekat untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; film plastik perekat
untuk pembungkus dan pengemasan; foil perekat [alat tulis]; getah [perekat] untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga;
gluten [lem] untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; label perekat kertas; lem arabic untuk alat tulis atau keperluan
rumah tangga; lem gelatin alga merah untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem glitter untuk keperluan alat tulis; lem
kertas; lem lateks untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem pena untuk keperluan alat tulis; lem rumput laut untuk alat
tulis; lem untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; lem untuk keperluan alat tulis; lem untuk keperluan rumah tangga; lem
untuk penggunaan kantor; lembaran plastik berlapis perekat untuk keperluan alat tulis; mesin perekat untuk penggunaan
rumah dan kantor; pasta dan perekat lainnya untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; perekat film plastik yang digunakan
untuk memasang gambar; perekat plastik untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; perekat stiker cetak;
perekat untuk keperluan rumah tangga; pita perekat untuk keperluan alat tulis; pita perekat untuk keperluan alat tulis atau
keperluan rumah tangga; stiker dan perekat untuk keperluan peralatan tulis atau rumah tangga===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021033136
: 11/05/2021 16:45:01
:
: PT. GANDUM MAS KENCANA

540 Etiket

: JL. MOCH. TOHA KM. 3, MARGASARI, KARAWACI, Kota Tangerang, Banten,
15113
: Kelvin Wibawa S.H.,
: Pondok Hijau Golf, Cluster Emerald, Jalan Emerald Selatan 2 No. 26, Gading
Serpong, Tangerang 15810

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GANDUM MAS KENCANA + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye dan Putih
: 40
: ===Jasa memproduksi makanan dan minuman; Jasa pengolahan kakao; Jasa pengolahan makanan dan minuman; Jasa
pengolahan/pembuatan roti-roti dan kembang gula; jasa manufaktur; memberikan informasi di bidang manufaktur
makanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033137
: 11/05/2021 16:45:14
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Ungu, Hitam dan Putih.
: 27
: ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;

740
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tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033138
: 11/05/2021 16:50:20
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Abu-abu, Hitam dan Putih.
: 27
: ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033139
: 11/05/2021 16:52:24
:
: PT. LEMINDO ABADI JAYA

540 Etiket

: Kp. Cikuda RT.001 RW.005, Wanaherang, Gunung Putri Bogor, Jawa Barat,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Halaman 571 dari 1262

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ECOPRENE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, putih
: 1
: ===Lem PVC; Lem epoksi / lem besi; Lem kaca; Lem kanji (sediaan kimia); Lem polivinil asetat / lem putih; Lem-lem untuk
keperluan industri; Perekat dan lem untuk keperluan industri; Perekat untuk bahan atap; getah [perekat] untuk keperluan
industri; gluten [lem], selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem dari getah arab untuk keperluan industri; lem
dari getah arab, selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem gelatin untuk keperluan industri; lem kain untuk
keperluan industri; lem kanji; lem kayu untuk keperluan industri; lem kulit; lem lateks untuk keperluan industri; lem lateks,
selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem rumput laut untuk keperluan industri; lem untuk penyelesaian dan
pelapisan dasar; lem untuk tambal ban; penghilang perekat; perekat; perekat kontak; perekat plastik untuk keperluan industri;
perekat poliuretan untuk keperluan industri; perekat resin sintetis untuk keperluan industri; perekat termoplastik untuk
keperluan industri; perekat untuk alas kaki; perekat untuk billposting; perekat untuk digunakan dalam pembuatan furnitur;
perekat untuk industri konstruksi; perekat untuk menerapkan penutup dinding; perekat untuk penjilidan buku; perekat untuk
ubin dinding; perekat untuk ubin keramik; perekat untuk ubin langit-langit; perekat untuk ubin lantai; perekat untuk wallpaper;
sediaan kimiawi dalam sifat akselerator lem; senyawa perekat untuk pipa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033140
: 11/05/2021 16:57:21
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Cokelat, Kuning, Krem, Hitam dan Putih.
: 27
: ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033141
: 11/05/2021 17:02:27
:
: CV. RAMBUTKU KILAU CEMERLANG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Raya Jemursari No. 23, Kel. Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya,
Prov. Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: P + US People with Us
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,
losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme
rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Busa rambut; Esens rambut; Krim rambut; Produk perawatan rambut;
Scrub untuk keperluan kosmetik; Sediaan pengeringan rambut; Serum bulu mata; Serum rambut; Vitamin C serum; Vitamin
rambut; balsam rambut; bedak rambut; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner;
losion untuk rambut; masker kecantikan; masker penataan rambut; masker rambut dan kulit kepala; minyak rambut; minyak,
losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; pemelihara
rambut; pewangi rambut; primer make-up; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat rambut
dan kulit kepala; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan
meluruskan rambut; sediaan penataan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan memperindah kulit,
kulit kepala dan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut;
sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; tonik rambut; wax rambut; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033142
: 11/05/2021 17:03:03
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Ungu, Hitam dan Putih.
: 27
: ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai

740
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dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033143
: 11/05/2021 17:03:59
:
: PT. KAUSA HARMONI PERKASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RUKO MAHKOTA RAYA BLOK G NO. 10, RT. 000 RW. 000, TELUK TERING,
BATAM KOTA, Kota Batam, Kepulauan Riau
: Salim Halim S.H.
: Jalan Merbabu No. 7A

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TRE CIPOLLE DAN LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, ABU-ABU, PUTIH
: 43
: ===Restoran; Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; jasa kafe===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033144
: 11/05/2021 17:07:38
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Abu-abu, Hitam dan Putih.
: 27
:
===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
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atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033145
: 11/05/2021 17:08:22
:
: PT. KAUSA HARMONI PERKASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RUKO MAHKOTA RAYA BLOK G NO. 10, RT. 000 RW. 000, TELUK TERING,
BATAM KOTA, Kota Batam, Kepulauan Riau
: Salim Halim S.H.
: Jalan Merbabu No. 7A

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: #GARAGARAKOPI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 43
: ===Restoran; Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; jasa kafe===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033146
: 11/05/2021 17:08:23
:
: PT. LEMINDO ABADI JAYA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Cikuda RT.001 RW.005, Wanaherang, Gunung Putri Bogor, Jawa Barat,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ECOPRENE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, putih
: 16
: ===Bahan perekat untuk keperluan tulis menulis atau rumah tangga; Busa berperekat untuk alat tulis-menulis/ keperluan
rumah-tangga; Film plastik berperekat untuk tujuan pelindungan; Kain berperekat untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumahtangga; Kertas perekat untuk keperluan rumah tangga; Lembaran kertas perekat untuk keperluan alat tulis; Pasta perekat
untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; Perekat [perlengkapan kantor]; Perekat elektrik PVC (alat tulis); Perekat film
untuk keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga; Stiker perekat; bahan perekat untuk penggunaan kantor; dispenser perekat
otomatis untuk penggunaan kantor; dispenser pita perekat untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; film plastik perekat
untuk pembungkus dan pengemasan; foil perekat [alat tulis]; getah [perekat] untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga;
gluten [lem] untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; label perekat kertas; lem arabic untuk alat tulis atau keperluan
rumah tangga; lem gelatin alga merah untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem glitter untuk keperluan alat tulis; lem
kertas; lem lateks untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem pena untuk keperluan alat tulis; lem rumput laut untuk alat
tulis; lem untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; lem untuk keperluan alat tulis; lem untuk keperluan rumah tangga; lem
untuk penggunaan kantor; lembaran plastik berlapis perekat untuk keperluan alat tulis; mesin perekat untuk penggunaan
rumah dan kantor; pasta dan perekat lainnya untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; perekat film plastik yang digunakan
untuk memasang gambar; perekat plastik untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; perekat stiker cetak;
perekat untuk keperluan rumah tangga; pita perekat untuk keperluan alat tulis; pita perekat untuk keperluan alat tulis atau
keperluan rumah tangga; stiker dan perekat untuk keperluan peralatan tulis atau rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033147
: 11/05/2021 17:09:13
:
: Wismoyo Wirahadikusuma

540 Etiket

: Jl. Ampera 7, Ruko Apartemen Gunung Sahari No.2, Pademangan, Jakarta Utara.,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14420

Halaman 575 dari 1262

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Jageun
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah
: 21
: ===Bak mandi plastik yang dapat dipindah untuk hewan peliharaan; Baskom; Dispenser air minum elektrik untuk hewan
peliharaan; Kandang untuk membawa hewan peliharaan; Mug keramik; tempat bumbu, untuk penggunaan rumah tangga;
sisir; cangkir; wadah minum terbuat dari gelas dan plastik; sikat gigi listrik dan non-listrik; kotak makan siang; piring; wadah
sikat gigi; spons mandi; toilet kecil untuk anak-anak, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan
dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Peralatan makan, peralatan masak dan wadah untuk
keperluan dapur atau rumah tangga; Peralatan untuk mengambil kotoran hewan; Sikat gigi jari; Sikat gigi, peralatan dan
perkakas untuk kebersihan dan perawatan gigi, lidah dan gusi; Sikat hewan peliharaan; Toples untuk makanan hewan
peliharaan; Wadah makanan untuk hewan peliharaan rumah tangga; alat makan hewan peliharaan diaktifkan oleh sensor
laser; alat penguap parfum; bak mandi bayi; bak mandi untuk anak-anak; baki sampah untuk hewan peliharaan; baskom
[mangkuk]; botol; botol air; botol parfum; cangkir pelatihan untuk bayi dan anak-anak; gelas dan mangkuk bayi [peralatan
makan bayi]; gelas sikat gigi; guci untuk memperlakukan hewan peliharaan; kandang untuk hewan peliharaan rumah tangga;
kotak sampah untuk hewan peliharaan; kursi toilet untuk anak-anak; mangkuk [baskom]; mangkuk minum hewan peliharaan;
mangkuk, bukan dari logam mulia; mug; pembakar parfum; penanak nasi untuk digunakan dalam oven microwave; peralatan
makan untuk bayi dan anak-anak, selain pisau, garpu dan sendok, bukan dari logam mulia; piring makan hewan peliharaan;
pispot; pispot untuk anak-anak; pispot untuk anjing; sarung tangan hewan; sarung tangan perawatan hewan peliharaan;
sendok untuk pembuangan limbah hewan peliharaan untuk keperluan rumah tangga; sikat gigi untuk anak-anak; sikat gigi
untuk bayi; sikat gigi untuk hewan; sikat untuk hewan peliharaan; sikat untuk merawat hewan peliharaan; sisir untuk hewan;
teko; tempat sikat gigi; tempat mandi bayi, dapat dipindah; tempat sabun; tempat sampah; tutup silikon yang dapat digunakan
kembali untuk mangkuk, panci, wajan dan cangkir; wadah makanan untuk hewan peliharaan; wadah penyimpanan rumah
tangga untuk makanan hewan; wadah rumah tangga untuk menyimpan makanan hewan; waterer hewan peliharaan nonmekanis dalam sifat dispenser air dan cairan portabel untuk hewan peliharaan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033148
: 11/05/2021 17:13:31
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Hijau, Kuning, Merah, Pink, Ungu, Krem, Hitam dan Putih.
: 27
: ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai

740
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dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033149
: 11/05/2021 17:17:15
:
: PT. MALKA CAPITAL

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Equity Lt. 35 Unit A-B SCBD Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53,
Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – 12190
: Juanitasari Winaga S.Pd.,M.M.,
: Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KANVAZ PATISSERIE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 29
: ===Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan; buah dan sayuran olahan; buah dan sayuran yang dimasak; hidangan daging
yang dimasak; makanan ringan dengan bahan utama daging; makanan/hidangan utama berbahan dasar sayuran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033150
: 11/05/2021 17:18:09
:
: BILLY PANJAYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PURI LIDAH KULON INDAH K-10, KEL. LIDAH KULON, KEC. LAKAR SANTRI, Kota
Surabaya, Jawa Timur
: Salim Halim S.H.
: Jalan Merbabu No. 7A

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HOMEY GALAXY DAN LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU TUA, BIRU MUDA, UNGU TUA, UNGU MUDA, PUTIH
: 20
: ===Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Tempat tidur per (spring bed); bantal; bantal guling; kursi; laci; lemari; meja;
perabotan kantor; tempat tidur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033152
: 11/05/2021 17:18:59
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Cokelat, Hijau, Krem, Hitam dan Putih.
: 27
: ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro

740
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[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033153
: 11/05/2021 17:21:58
:
: Henri Perdana Natio

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Casa Grande kav. 107 Pugeran, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Kabupaten
Sleman, DI Yogyakarta, 55282
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ACURADE
: TEPAT

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 12
: ===Ban dalam untuk kendaraan; Ban roda kendaraan [ban]; Pelapis ban vulkanisir; Penutup ban cadangan; TUTUP RODA;
ban dalam; ban dalam tiup, perkakas reparasi ban dalam; ban untuk kendaraan; ban yang divulkanisir (retreaded tires) untuk
kendaraan; ban, peralatan ban anti gelincir; pelek roda kendaraan; roda; roda kemudi untuk kendaraan bermotor; roda kemudi
untuk kendaraan darat; roda mobil; roda untuk kendaraan darat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033154
: 11/05/2021 17:22:32
:
: Ruben Samuel Onsu

540 Etiket

: Nouvelle Townhomes, Jl. Cempaka III No. 22 Kav, 21 RT 004/RW 011, Bintaro,
Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Melly Eka Chandra S.H.,M.Kn
: Tamara Center, Suite 402 Jl. Jend. Sudirman Kav. 24 Jakarta Selatan Kebayoran
Lama Kota Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GEPREK BENSU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Oranye, Coklat, Putih, Hijau
: 29
: ===Ayam Bakar; Ayam Goreng; Ayam Panggang; Ayam geprek; Ayam geprek dengan sambal pedas berlevel; Ayam potong
dalam kemasan; Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan; Makanan genggam yang dibekukan, disiapkan atau dikemas
dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; Makanan olahan dengan protein tambahan terutama terdiri dari

Halaman 578 dari 1262

daging, ikan, binatang buruan unggas, buah-buahan, sayuran, telur atau produk susu; Makanan porsi kecil yang utamanya
terdiri dari daging, ikan, ham, unggas dan atau sayuran; Makanan ringan ayam goreng; Makanan, makanan ringan dan
makanan ringan organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Masakan olahan ayam yang dilapis atau dicampur
dengan tepung; Pasta ikan; Produk olahan berbasis unggas; ayam; ayam bumbu beku (frozen) siap saji; bahan makanan siap
saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan,
dibekukan atau dimasak; campuran daging yang diawetkan, dikeringkan atau dimasak; campuran makanan ringan yang terdiri
dari buah kering dan kacang olahan; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah-buahan olahan, kacang olahan atau
kismis; hidangan yang dimasak yang terutama terdiri dari ayam tumis dan pasta cabai yang difermentasi (Dak-galbi); makanan
beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan bento terbuat dari daging/ayam; makanan dingin
terutama terdiri dari unggas; makanan kemasan dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan
yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan di kelas ini yang mengandung suplemen
tambahan nutrisi dan diet; makanan olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan yang
dicincang seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; makanan
olahan yang dicincang seperti daging atau sejenisnya dibentuk bulat pipih; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan
ringan berbahan dasar daging; makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan berbahan dasar kentang; makanan
ringan berbahan dasar sayuran; makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; nugget ayam; olahan
daging ayam untuk isian roti burger; olahan makanan terutama terdiri dari daging; olahan makanan terutama terdiri dari produk
daging; olesan berbahan dasar unggas; pasta ikan; pasta makanan yang terbuat dari daging; pasta terutama terdiri dari
daging; pasta yang sebagian besar terdiri dari daging; telur ayam===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033155
: 11/05/2021 17:23:00
:
: Ruben Samuel Onsu

540 Etiket

: Nouvelle Townhomes, Jl. Cempaka III No. 22 Kav, 21 RT 004/RW 011, Bintaro,
Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Melly Eka Chandra S.H.,M.Kn
: Tamara Center, Suite 402 Jl. Jend. Sudirman Kav. 24 Jakarta Selatan Kebayoran
Lama Kota Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GEPREK BENSU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Oranye, Coklat, Putih, Hijau
: 30
: ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Adonan makaroni/spageti; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan dan
makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan
ringan berbahan dasar tepung terigu; Makanan ringan terutama terdiri dari gandum; Makanan ringan terutama terdiri dari
pasta atau nasi; Makanan ringan yang terbuat dari tepung kentang; Makanan yang mengandung tepung; Nasi Ayam Geprek;
Sambal Geprek; Sediaan hidangan pasta; Sediaan makanan berbahan dasar pasta; bahan makanan untuk adonan roti dan
kue; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk
pasta; hidangan utama yang terdiri dari pasta atau nasi; makanan dari jagung; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta
atau nasi; makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal;
makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbahan dasar tepung
kentang; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan jagung
diekstrusi; makaroni; makaroni dengan keju; paket makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; pretzel [roti berbentuk simpul];
salad makaroni; spageti; tepung tapioka*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021033156
: 11/05/2021 17:23:05
:
: Ruben Samuel Onsu

540 Etiket

: Nouvelle Townhomes, Jl. Cempaka III No. 22 Kav, 21 RT 004/RW 011, Bintaro,
Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Melly Eka Chandra S.H.,M.Kn
: Tamara Center, Suite 402 Jl. Jend. Sudirman Kav. 24 Jakarta Selatan Kebayoran
Lama Kota Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GEPREK BENSU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Oranye, Coklat, Putih, Hijau
: 41
: ===Jasa hiburan dan pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film
dan acara televisi; Jasa pemasaran acara dan/atau hiburan, pembuatan konsep, pengembangan dan pelaksanaan model
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acara secara wajar; Jasa pendidikan seniman; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten hiburan,
yaitu film, program televisi, klip video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang komedi,
drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan animasi,
melalui jaringan internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Pameran,
Exhibition, Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Penyedia konten melalui situs web;
Penyediaan informasi hiburan tentang artis musik, penampilannya, diskografi, dan juga memberikan foto dan klip video semua
melalui situs web dan halaman profil online; jasa komisi karya seniman; jasa yang menampilkan hiburan, olahraga, animasi,
musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi
komputer; jasa yang menampilkan informasi di bidang hiburan, olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan seni
dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui radio, televisi,
telepon, internet dan database online; jasa-jasa manajemen artis; jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi
tentang artis musikal; layanan hiburan; layanan hiburan disediakan oleh seniman pertunjukan; memberikan informasi hiburan
melalui situs web; menyediakan informasi dalam bidang musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global;
menyediakan pertunjukan musik, video musik, klip film terkait, foto, dan materi multimedia lainnya melalui jaringan komputer
global; menyediakan situs web berupa informasi hiburan dalam bidang musik, hiburan musikal dan artis musikal; menyediakan
situs web dan laman web sehubungan dengan musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global; menyediakan
situs web yang menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh berupa artikel dalam bidang kesenian;
menyediakan situs web yang menampilkan konten audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar
bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam
bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; organisasi dan mengatur
acara musik dan acara budaya dan artistik lainnya; pemesanan seniman pertunjukan untuk acara (layanan promotor);
pemodelan untuk seniman; penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, dan tur-turnya, pertunjukan,
rekaman audio dan audiovisual yang tidak dapat diunduh menampilkan musik, hiburan berbasis musik, berita, penampilan,
foto, biografi dan informasi hiburan lainnya yang ditampilkan dalam situs web; penyediaan informasi hiburan tentang seorang
penghibur dan musisi, penampilannya, diskografinya, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web,
halaman profil online, jaringan komputer global, dan atau jaringan nirkabel; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan;
program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat
diunduh atau tidak dapat diunduh===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033157
: 11/05/2021 17:23:35
:
: Ruben Samuel Onsu

540 Etiket

: Nouvelle Townhomes, Jl. Cempaka III No. 22 Kav, 21 RT 004/RW 011, Bintaro,
Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Melly Eka Chandra S.H.,M.Kn
: Tamara Center, Suite 402 Jl. Jend. Sudirman Kav. 24 Jakarta Selatan Kebayoran
Lama Kota Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GEPREK BENSU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Oranye, Coklat, Putih, Hijau
: 29
: ===Ayam Bakar; Ayam Goreng; Ayam Panggang; Ayam geprek; Ayam geprek dengan sambal pedas berlevel; Ayam potong
dalam kemasan; Geprek Daging; Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan; Makanan genggam yang dibekukan, disiapkan
atau dikemas dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; Makanan olahan dengan protein tambahan terutama
terdiri dari daging, ikan, binatang buruan unggas, buah-buahan, sayuran, telur atau produk susu; Makanan porsi kecil yang
utamanya terdiri dari daging, ikan, ham, unggas dan atau sayuran; Makanan ringan ayam goreng; Makanan, makanan ringan
dan makanan ringan organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Pasta ikan; Produk olahan berbasis unggas;
ayam; ayam bumbu beku (frozen) siap saji; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan
buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; campuran daging yang diawetkan,
dikeringkan atau dimasak; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah kering dan kacang olahan; campuran makanan
ringan yang terdiri dari buah-buahan olahan, kacang olahan atau kismis; hidangan yang dimasak yang terutama terdiri dari
ayam tumis dan pasta cabai yang difermentasi (Dak-galbi); makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau
sayuran; makanan bento terbuat dari daging/ayam; makanan dingin terutama terdiri dari unggas; makanan kemasan dengan
bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau
sayuran; makanan olahan di kelas ini yang mengandung suplemen tambahan nutrisi dan diet; makanan olahan terutama terdiri
dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan yang dicincang seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih
untuk burger berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; makanan olahan yang dicincang seperti daging atau sejenisnya dibentuk
bulat pipih; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan berbahan dasar daging; makanan ringan berbahan dasar
kacang; makanan ringan berbahan dasar kentang; makanan ringan berbahan dasar sayuran; makanan ringan terutama terdiri
dari daging, ikan, unggas atau sayuran; nugget ayam; olahan daging ayam untuk isian roti burger; olahan makanan terutama
terdiri dari daging; olahan makanan terutama terdiri dari produk daging; olesan berbahan dasar unggas; pasta ikan; pasta
makanan yang terbuat dari daging; pasta terutama terdiri dari daging; pasta yang sebagian besar terdiri dari daging; telur
ayam===

Halaman 580 dari 1262

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033158
: 11/05/2021 17:23:44
:
: Ruben Samuel Onsu

540 Etiket

: Nouvelle Townhomes, Jl. Cempaka III No. 22 Kav, 21 RT 004/RW 011, Bintaro,
Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Melly Eka Chandra S.H.,M.Kn
: Tamara Center, Suite 402 Jl. Jend. Sudirman Kav. 24 Jakarta Selatan Kebayoran
Lama Kota Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GEPREK BENSU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Oranye, Coklat, Putih, Hijau
: 30
: ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Adonan makaroni/spageti; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan dan
makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; Makanan penutup terbuat dari tepung; Makanan
ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Makanan ringan terutama terdiri dari gandum;
Makanan ringan terutama terdiri dari pasta atau nasi; Makanan ringan yang terbuat dari tepung kentang; Nasi Ayam Geprek;
Sambal Geprek; Sediaan hidangan pasta; Sediaan makanan berbahan dasar pasta; bahan makanan untuk adonan roti dan
kue; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk
pasta; hidangan utama yang terdiri dari pasta atau nasi; makanan dari jagung; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta
atau nasi; makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal;
makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbahan dasar tepung
kentang; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan jagung
diekstrusi; makaroni; makaroni dengan keju; paket makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; pretzel [roti berbentuk simpul];
produk makanan yang mengandung terutama tepung; salad makaroni; spageti; tepung tapioka*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021033159
: 11/05/2021 17:23:51
:
: Ruben Samuel Onsu

540 Etiket

: Nouvelle Townhomes, Jl. Cempaka III No. 22 Kav, 21 RT 004/RW 011, Bintaro,
Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Melly Eka Chandra S.H.,M.Kn
: Tamara Center, Suite 402 Jl. Jend. Sudirman Kav. 24 Jakarta Selatan Kebayoran
Lama Kota Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GEPREK BENSU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Oranye, Coklat, Putih, Hijau
: 41
:
===Jasa hiburan dan pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film
dan acara televisi; Jasa pemasaran acara dan/atau hiburan, pembuatan konsep, pengembangan dan pelaksanaan model
acara secara wajar; Jasa pendidikan seniman; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten hiburan,
yaitu film, program televisi, klip video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang komedi,
drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan animasi,
melalui jaringan internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Pameran,
Exhibition, Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Penyedia konten melalui situs web;
Penyediaan informasi hiburan tentang artis musik, penampilannya, diskografi, dan juga memberikan foto dan klip video semua
melalui situs web dan halaman profil online; jasa komisi karya seniman; jasa yang menampilkan hiburan, olahraga, animasi,
musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi
komputer; jasa yang menampilkan informasi di bidang hiburan, olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan seni
dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui radio, televisi,
telepon, internet dan database online; jasa-jasa studio kesenian ialah jasa-jasa penyediaan tarian, akting, nyanyi, mimik,
kaligrafi dan fotografi; jasa-jasa manajemen artis; jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi tentang artis musikal;
layanan hiburan; layanan hiburan disediakan oleh seniman pertunjukan; melakukan pameran untuk tujuan hiburan;
memberikan informasi hiburan melalui situs web; menyediakan informasi dalam bidang musik dan hiburan musikal melalui
jaringan komunikasi global; menyediakan pertunjukan musik, video musik, klip film terkait, foto, dan materi multimedia lainnya
melalui jaringan komputer global; menyediakan situs web berupa informasi hiburan dalam bidang musik, hiburan musikal dan
artis musikal; menyediakan situs web dan laman web sehubungan dengan musik dan hiburan musikal melalui jaringan
komunikasi global; menyediakan situs web yang menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh berupa artikel
dalam bidang kesenian; menyediakan situs web yang menampilkan konten audio-visual langsung dan direkam sebelumnya,

Halaman 581 dari 1262

khususnya, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film,
dan foto, dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; organisasi
dan mengatur acara musik dan acara budaya dan artistik lainnya; pemesanan seniman pertunjukan untuk acara (layanan
promotor); pemodelan untuk seniman; penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, dan tur-turnya,
pertunjukan, rekaman audio dan audiovisual yang tidak dapat diunduh menampilkan musik, hiburan berbasis musik, berita,
penampilan, foto, biografi dan informasi hiburan lainnya yang ditampilkan dalam situs web; penyediaan informasi hiburan
tentang seorang penghibur dan musisi, penampilannya, diskografinya, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui
situs web, halaman profil online, jaringan komputer global, dan atau jaringan nirkabel; program televisi, konten digital yang
berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021033160
: 11/05/2021 17:24:04
:
: Ruben Samuel Onsu

540 Etiket

: Nouvelle Townhomes, Jl. Cempaka III No. 22 Kav, 21 RT 004/RW 011, Bintaro,
Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Melly Eka Chandra S.H.,M.Kn
: Tamara Center, Suite 402 Jl. Jend. Sudirman Kav. 24 Jakarta Selatan Kebayoran
Lama Kota Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Jingga, Hitam, Putih
: 41
: ===Jasa hiburan dan pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film
dan acara televisi; Jasa pemasaran acara dan/atau hiburan, pembuatan konsep, pengembangan dan pelaksanaan model
acara secara wajar; Jasa pendidikan seniman; Jasa pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas dalam bidang kesenian dan
pembagian bahan yang berhubungan dengannya, menyediakan kelas; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program
dan konten hiburan, yaitu film, program televisi, klip video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program
televise di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan,
dokumenter dan animasi, melalui jaringan internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi
nirkabel; Pameran, Exhibition, Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Penyedia konten
melalui situs web; Penyediaan informasi hiburan tentang artis musik, penampilannya, diskografi, dan juga memberikan foto
dan klip video semua melalui situs web dan halaman profil online; Penyediaan pelatihan dan pendidikan sehubungan dengan
layanan manajemen memasak, hotel dan restoran; expo mengenai kesenian, kebudayaan, dan pendidikan; jasa komisi karya
seniman; jasa yang menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan
pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan informasi di bidang hiburan,
olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa
pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui radio, televisi, telepon, internet dan database online; jasa-jasa studio
kesenian ialah jasa-jasa penyediaan tarian, akting, nyanyi, mimik, kaligrafi dan fotografi; jasa-jasa manajemen artis; jurnal
online, yaitu, blog yang menampilkan informasi tentang artis musikal; layanan hiburan; layanan hiburan disediakan oleh
seniman pertunjukan; memberikan informasi hiburan melalui situs web; menyediakan informasi dalam bidang musik dan
hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global; menyediakan pertunjukan musik, video musik, klip film terkait, foto, dan
materi multimedia lainnya melalui jaringan komputer global; menyediakan situs web berupa informasi hiburan dalam bidang
musik, hiburan musikal dan artis musikal; menyediakan situs web dan laman web sehubungan dengan musik dan hiburan
musikal melalui jaringan komunikasi global; menyediakan situs web yang menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat
diunduh berupa artikel dalam bidang kesenian; menyediakan situs web yang menampilkan konten audio-visual langsung dan
direkam sebelumnya, khususnya, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik, dan klip video, klip audio,
klip musik, klip film, dan foto, dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan
video musik; organisasi dan mengatur acara musik dan acara budaya dan artistik lainnya; pameran kesenian; pemesanan
seniman pertunjukan untuk acara (layanan promotor); pemodelan untuk seniman; penyediaan informasi hiburan tentang
seorang penghibur dan musisi, dan tur-turnya, pertunjukan, rekaman audio dan audiovisual yang tidak dapat diunduh
menampilkan musik, hiburan berbasis musik, berita, penampilan, foto, biografi dan informasi hiburan lainnya yang ditampilkan
dalam situs web; penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, penampilannya, diskografinya, dan
juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web, halaman profil online, jaringan komputer global, dan atau
jaringan nirkabel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033161
: 11/05/2021 17:25:31
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Halaman 582 dari 1262

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, kuning, Hitam dan Putih.
: 27
: ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033162
: 11/05/2021 17:25:35
:
: HAISAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. MANDALA BY PASS NO. 94-A, KEL. TEGAL S. MANDALA I, KEC. MEDAN
DENAI, Kota Medan, Sumatera Utara
: Salim Halim S.H.
: Jalan Merbabu No. 7A

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RICO ALVARO DAN LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 20
: ===Lemari hias; Tempat tidur per (spring bed); bantal; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur
kapuk, kasur pegas/per; guling; kasur busa; kasur pegas; kursi-kursi; lemari pakaian; lemari-lemari termasuk lemari pakaian,
lemari besi dan buffet; meja makan; meja rias [perabot]; meja tulis; rak pakaian [perabot]; rak piring; rak sepatu; ranjang; sofa;
tempat tidur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033163
: 11/05/2021 17:30:07
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Halaman 583 dari 1262

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Abu-abu, Kuning, Hitam dan Putih.
: 27
: ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033164
: 11/05/2021 17:35:25
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Merah muda, Abu-abu, Hitam dan Putih.
: 27
: ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;

740

Halaman 584 dari 1262

penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033165
: 11/05/2021 17:40:10
:
: PT. MALKA CAPITAL

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Equity Lt. 35 Unit A-B SCBD Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53,
Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – 12190
: Juanitasari Winaga S.Pd.,M.M.,
: Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KANVAZ PATISSERIE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 30
: ===Campuran untuk roti; Makanan penutup; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Pai isi daging; Roti pastry; bahan
makanan untuk adonan roti dan kue; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman dengan
bahan dasar teh; minuman sediaan berbahan dasar kopi; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033166
: 11/05/2021 17:42:46
:
: PT BLUINDO JAYA INDOTAMA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOMPLEK SRIJAYA ABADI BLOK I NOMOR 2 , Kota Batam, Kepulauan Riau,
29444
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BluMaan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 3
: ===Krim pelurusan rambut; Krim rambut; Krim untuk menggelapkan rambut; krim obat menghilangkan rambut; krim pelurus
rambut; krim perawatan rambut; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021033167
: 11/05/2021 17:44:38
:
: FERNANDO MARTYN

540 Etiket

: JL. PLANGKARAYA NO. 15-A MEDAN, KEL. PASAR BARU, KEC. MEDAN KOTA,
Kota Medan, Sumatera Utara

Halaman 585 dari 1262

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Salim Halim S.H.
: Jalan Merbabu No. 7A

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TEPI HARI DAN LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 43
: ===Restoran; Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; jasa kafe===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Unnastraße 48, 20253 Hamburg, Germany
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Hansaplast MED+ and Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: putih biru merah hitam
: 5
: ===jel-jel yang mengandung obat; kompres; kotak P3K; krim kulit obat; lotion kulit obat; obat-obatan, sediaan medis dan
kedokteran hewan; pembalut luka; plester; plester-plester yang mengandung obat; salep-salep yang mengandung obat;
sediaan sanitasi untuk keperluan medis; semprotan anti serangga; semprotan obat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033168
: 11/05/2021 17:48:29
:
: Beiersdorf AG

: DID2021033169
: 11/05/2021 17:49:33
:
: PT. REJEKI INDO AGROTEC

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. P. KARIMUN KIM II KOM. MEDAN MAS KARIMUN BLK. B-23, SAENTIS,
PERCUT SEI TUAN, DELI SERDANG, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
: Salim Halim S.H.
: Jalan Merbabu No. 7A

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GALACIDE PLUS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Insektisida dan pestisida bukan
untuk penggunaan pertanian; Sediaan untuk menghancurkan fungisida, virus, bakteri; Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan
lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; bahan-bahan insektisida untuk pemberantasan
serangga yang merugikan; biopestisida pertanian; biopestisida untuk keperluan rumah tangga; ekstrak tembakau [insektisida];
fungisida; fungisida biologis; fungisida untuk keperluan hortikultura; fungisida untuk keperluan medis; fungisida untuk
keperluan pertanian; fungisida untuk keperluan rumah tangga; fungisida, herbisida; herbisida; herbisida air; herbisida biologis;
herbisida untuk keperluan pertanian; herbisida untuk keperluan rumah tangga; insektisida; insektisida untuk keperluan
pertanian; insektisida untuk keperluan rumah tangga; pencucian anjing [insektisida]; pencucian hewan [insektisida]; pencucian
hewan insektisida; pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri;
pestisida untuk keperluan rumah tangga; sampo hewan insektisida; sapuan ternak [insektisida]; sediaan insektisida; tag telinga
insektisida untuk ternak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033170
: 11/05/2021 17:51:34
:
: FIANDI.HA

540 Etiket

: Komplek Perumahan Taman Anggrek No. 31, RT.004 RW.007, Kel/Desa Sukaasih,
Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat

Halaman 586 dari 1262

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NORTHWEST GENERATION + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, hijau, ungu, putih
: 25
: ===Pakaian Pria; Pakaian anak-anak; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt,
rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian,
yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian
dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian
untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan
pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada
bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian
tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja
yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos
kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana
pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; alas kaki; baju;
pakaian denim; pakaian jadi; pakaian pria; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian wanita;
pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian
kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal,
kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang
menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit),
pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang
menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi;
sandal; sarung tangan [pakaian]; sepatu; sepatu sandal; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk pria; sepatu untuk wanita; sol
alas kaki===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033171
: 11/05/2021 17:53:16
:
: BASRIH GETIH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Yose Rizal No. 93/45, Kel. Sei Rengas I, Kec. Medan Kota, Medan 20214, Kota
Medan, Sumatera Utara, 20214
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ANGEL 414 BRUSH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, orange, hitam dan putih
: 21
: ===Barang-barang sikat; Pemegang untuk sikat gigi; Sediaan bahan pembuat sikat; Serit (Sisir Rambut); Sikat Maskara; Sikat
debu mantel; Sikat gigi, peralatan dan perkakas untuk kebersihan dan perawatan gigi, lidah dan gusi; Sikat hewan peliharaan;
Sikat pembersih lidah; Sikat pembersih sedotan; Sikat untuk keperluan pribadi; Sikat untuk membersihkan kaca pintu dan kaca
jendela; bulu binatang [sikat]; bulu sikat gigi; dipan jari untuk membersihkan rongga mulut, langit-langit mulut, gigi atau protesa
gigi; gantungan baju pengeringan; gantungan baju pengeringan yang dirancang khusus untuk pakaian khusus; kios jari untuk
membersihkan rongga mulut, langit-langit mulut, gigi atau protesa gigi; penutup jari untuk membersihkan rongga mulut, langitlangit mulut, gigi atau protesa gigi; rak pengeringan baju; sarung tangan cuci mobil; set sikat toilet; sikat; sikat alis; sikat bak
mandi; sikat botol; sikat bulu mata; sikat bulu mata, sisir dan pemisah; sikat cuci; sikat cukur; sikat debu; sikat gigi; sikat gigi
elektrik; sikat gigi untuk bayi; sikat gigi untuk hewan; sikat gigi, non-listrik; sikat gosok; sikat kaca lampu; sikat kuda kawat;
sikat kue; sikat kuku; sikat lantai; sikat mandi; sikat pakaian; sikat pastry; sikat pembersih pot; sikat pembersih wajah; sikat
pencuci piring; sikat rambut; sikat rambut listrik; sikat rias; sikat sayur; sikat sepatu; sikat toilet; sikat untuk alas kaki; sikat
untuk celak mata; sikat untuk hewan peliharaan; sikat untuk keperluan rumah tangga; sikat untuk lantai parket; sikat untuk
meja biliar; sikat untuk membersihkan alat musik; sikat untuk membersihkan komponen sepeda; sikat untuk membersihkan
lensa kamera; sikat untuk membersihkan peralatan golf; sikat untuk membersihkan peralatan olahraga; sikat untuk
membersihkan roda mobil; sikat untuk membersihkan tangki dan wadah; sikat untuk membersihkan untuk keperluan rumah
tangga; sikat untuk merawat hewan; sikat untuk pipa; sikat wallpaper; sisir rambut; sisir rambut, listrik; sisir untuk menyisir
rambut ke belakang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: JID2021033172
: 11/05/2021 17:54:04
:
: FIANDI.HA

540 Etiket

Halaman 587 dari 1262

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Perumahan Taman Anggrek No. 31, RT.004 RW.007, Kel/Desa Sukaasih,
Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NORTHWEST GENERATION + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, hijau, ungu, putih
: 35
: ===DEPARTMENT STORE; Jasa pemesanan dan pembelian barang secara online; Jasa penjualan melalui online (internet);
Order melalui online; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; jasa
toko serba ada retail secara online; layanan pemesanan online; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian; layanan toko ritel
dan layanan toko ritel online; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033173
: 11/05/2021 17:54:54
:
: FRANKY KINGSLI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp. Nagoya New Town Blk Q No. 8, RT.001 RW.008, Kel/Desa Lubuk Baja Kota,
Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kota Batam, Kepulauan Riau
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Lao Shuang Bao Xuan Zhuang + Tulisan Kanji + Lukisan
: Tulisan Mandarin artinya Harta Karun Ganda Terpilih

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, kuning emas, orange, krem, putih
: 16
: ===Kertas Sembahyang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033174
: 11/05/2021 17:57:49
:
: PT. MALKA CAPITAL

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Equity Lt. 35 Unit A-B SCBD Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53,
Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – 12190
: Juanitasari Winaga S.Pd.,M.M.,
: Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KANVAZ PATISSERIE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 32
: ===Minuman ringan yang tidak mengandung alkohol; jus buah; konsentrat jus buah; minuman berbahan dasar buah; minuman
tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus buah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek

: DID2021033178
: 11/05/2021 18:58:33
:
: Edward N Lontoh,SH

540 Etiket

: Jl. Suwiryo No. 39, RT. 004 RW. 001 Kelurahan Gondangdia, kecamatan Menteng,
Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10350
: Monica Maria Loppies S.H.,
: Taman Buaran Indah III jalan Buaran Perkasa Blok B1 No 9 Klender

Merek Kata
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Nama Merek
Arti Bahasa

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
: Kantor Hukum Lontoh & Partners
: Tidak Ada Terjemahan
: Hitam - Putih
: 16
: ===Barang cetakan dan barang-barang yang terbuat dari kertas, yaitu, kalender, poster, jurnal kosong, buku catatan; Barangbarang cetakan, yaitu, koran, foto-foto, majalah, buku, majalah cetak, buletin, dan brosur di bidang hukum; Iklan (Barang
Cetakan); Publikasi tercetak dalam bentuk buku di bidang hukum; Stempel (cap) dan stiker (alat tulis menulis); amplop;
amplop manila; amplop surat; barang cetakan digital; brosur di bidang hukum; buklet; buklet yang dicetak; buku catatan
hukum; buku dan buklet; buletin [barang cetakan]; buletin berita [barang cetakan]; kalender dinding; kalender sobek; katalog;
kertas amplop; laporan hukum; papan poster; pena untuk menulis; poster; poster dipasang; poster gambar; poster kertas;
poster yang dilepas; prospektus; publikasi tercetak, yaitu, brosur, buklet, dan bahan pengajaran di bidang pengenalan produk
dan promosi; stiker; stiker dinding===
: DID2021033179
: 11/05/2021 19:01:44
:
: PT. REPINDO ( Republik Porang Indonesia )

540 Etiket

: Doho Krajan, Kel. Doho, Kec. Dolopo, Kab. Madiun, Prov. Jawa Timur, Kabupaten
Madiun, Jawa Timur
: Jessica Lupita Tanaja S.Ak.
: Jl. Pattimura Ruko Plaza Segi 8 Blok D Nomor 871 Kel. Sonokwijenan Kec.
Sukomanunggal, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GUNUNG PANDAN + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru, merah, putih
: 31
: ===Bahan makanan untuk hewan, suplemen makanan untuk akuakultur; Biji-bijian dan hasil-hasil pertanian, hortikultura tidak
termasuk dalam kelas lain; Hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan dan bibit-bibit tanaman; Kacang kedelai, belum
diolah; Lembutan pakan ternak untuk menggemukkan; Padi-padian dan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan yang
tidak termasuk dalam kelas lain; Pakan ternak; Produk pertanian dan hortikultura; Produk pertanian, hortikultura, kehutanan
dan biji-bijian; Produk-produk benih pertanian; akar singkong, segar; benih benih untuk keperluan botani; benih porang; benih
untuk disemai; benih untuk ditanam; benih untuk hidroponik; benih untuk keperluan pertanian; benih untuk menanam tanaman;
benih untuk tumbuh herbal; benih yang belum diolah; benih-benih; bibit tanaman; biji rami yang belum diolah; biji segar dan
belum diolah; biji untuk menanam buah; biji untuk menanam bunga; biji-bijian mentah; biji-bijian yang belum diolah; bubil /
bulbil porang untuk menanam; campuran biji untuk satwa liar; hasil perkebunan; hasil pertanian; jagung manis, belum diolah;
makanan untuk hewan; malt [biji-bijian yang belum diolah] untuk diseduh dan disuling; millet Jepang (biji-bijian) yang belum
diolah; polong-polongan, segar; produk hortikultura; produk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan mentah dan
belum diolah; serbuk sari [bahan baku]; singkong, segar; sorgum; tanaman berbunga, alami; tanaman, bibit dan bahan
tanaman; ubi porang, segar; ubi, segar; umbi; umbi tanaman; umbi tanaman untuk keperluan hortikultura; umbi tanaman untuk
keperluan pertanian; umbi, bibit dan benih untuk ditanam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033180
: 11/05/2021 19:10:33
:
: PT INDOSIAR VISUAL MANDIRI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Damai No. 11, Daan Mogot, Jakarta 11510., Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11510
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Tasbih Ramadan Abah & Leslar
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, putih, emas, biru tua, biru muda, pink, merah, ungu, kuning,
: 38, 41
: ===Jasa komunikasi, yaitu transmisi suara dan rekaman audio visual yang disiarkan melalui internet, jaringan kabel, jaringan
nirkabel, satelit, atau jaringan multimedia interaktif; Jasa pengamanan dan pengawasan yang berkaitan dengan
telekomunikasi, broadband, penyiaran, dan transmisi satelit; Jasa penyediaan akses ke data, dokumen, audio, video atau
multimedia lain yang tersimpan secara elektronik; Jasa penyediaan akses ke konten multimedia online; Jasa penyediaan
konten hiburan multimedia; Jasa penyediaan streaming video secara online; Jasa penyiaran; Jasa penyiaran audio, video, dan
konten multimedia melalui radio, komunikasi selular, komunikasi nirkabel, internet, komputer, perangkat mobile, jaringan

740
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komunikasi elektronik, dan jaringan komputer; Jasa penyiaran digital; Jasa penyiaran melalui internet (webcasting) melalui
jaringan komputer global dan lokal; Jasa penyiaran radio online; Jasa penyiaran televisi; Jasa penyiaran televisi online; Jasa
telekomunikasi, yaitu pengiriman pesan instan, dan pengiriman teks elektronik, audio, video dan multimedia lain; Jasa
transmisi data dan penyiaran data; Jasa-jasa komunikasi dan penyiaran terkait internet, yaitu, penyediaan suara dan
komunikasi data melalui jaringan-jaringan berbasis luar angkasa dan terestrial; Jasa-jasa telekomunikasi, yaitu transmisi dan
penyiaran suara, bunyi, data, video, grafis, gambar-gambar visual, dan informasi lainnya melalui jaringan-jaringan komunikasi
berbasis luar angkasa dan terestrial; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk
komunikasi dengan cara elektronik, layanan untuk komunikasi dengan cara nirkabel, layanan komunikasi internat, layanan
telekomunikasi melalui jaringan komputer yang berkaitan dengan komunikasi informasi antara bank data, layanan papan
buletin elektronik [layanan telekomunikasi], layanan surat elektronik, menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan
komputer global, informasi tentang telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengiriman pesan dan gambar dengan bantuan
komputer, transmisi file digital, menyediakan ruang obrolan internet, penyediaan forum secara onlin, streaming data, streaming
konten media digital di Internet, layanan telekonferensi, penyiaran nirkabel, transmisi berita, relating to electronic payments,
telecommunication services relating to wireless payments, providing online entertainment forums, communication services
between data banks menyediakan akses ke database, menyediakan akses pengguna ke jaringan komputer global,
penyewaan waktu akses ke jaringan komputer global, menyediakan tautan komunikasi on-line yang mentransfer pengguna
situs web ke halaman web lokal dan global lainnya, menyediakan saluran telekomunikasi untuk layanan teleshopping, layanan
telekomunikasi yang berkaitan dengan perdagangan, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran elektronik,
layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran elektronik, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan
pembayaran nirkabel, penyediaan forum hiburan secara online, layanan komunikasi antara bank data; Layanan komunikasi
multimedia secara real-time yang berbasis web melalui situs web di Internet untuk melihat, mengelola, mengedit dan
menyimpan dokumen; Layanan media selular dalam bentuk transmisi elektronik, penyiaran, dan pengiriman konten media
hiburan; Layanan media seluler dalam bentuk transmisi elektronik, penyiaran, dan pengiriman konten hiburan audio, video,
dan multimedia, termasuk teks, data, gambar, audio, video, dan file audiovisual melalui Internet, komunikasi nirkabel, jaringan
komunikasi elektronik, dan jarigan computer.; Layanan penyiaran dan streaming untuk kejuaraan permainan video dan
bermain permainan video melalui jaringan komunikasi global, Internet dan jaringan nirkabel; Layanan penyiaran internet, yaitu,
penyiaran dan perekaman secara streaming dan langsung untuk materi audio dan video dari acara dan pertemuan bagi para
peserta jarak jauh, dan pendistribusian materi secara online yang berhubungan dengan layanan penyiaran dan perekaman;
Layanan telekomunikasi, selain layanan penyiaran; Layanan telekomunikasi, yaitu, jasa penyediaan telekonferensi multimedia
berbasis web, konferensi video, dan layanan pertemuan online yang memudahkan bagi pengguna untuk melihat, berbagi,
mengedit, dan mendiskusikan isi dokumen, data, dan gambar secara simultan dan asynchronous (proses pengeksekusian
kode yang tidak sesuai dengan urutan yang ada ) oleh para peserta melalui browser web; Layanan transmisi
data/audio/video/game dan konten multimedia sesuai permintaan; Manajemen jalur balik (return path management) untuk
penyediaan aplikasi internet dan penyiaran, yaitu transmisi suara dan data secara elektronik; Menyediakan akses ke konten
gabungan di bidang kepentingan umum melalui internet, jaringan kabel, jaringan nirkabel, satelit, atau jaringan multimedia
interaktif; Program penyiaran melalui jaringan komputer; Telekomunikasi, yaitu, komunikasi melalui perangkat elektronik
portabel, pemutar media portabel, perangkat digital portabel, speaker, speaker pintar, speaker audio, pengeras suara,
amplifier, untuk mentransmisikan, mengakses, menerima, mengunggah, mengunduh, menyandikan, mendekode, streaming,
menampilkan, menyimpan, menyembunyikan, dan mentransfer suara, audio, gambar visual, data, buku, foto, video, teks,
konten, karya audiovisual, karya multimedia, karya sastra, file, dan karya elektronik lainnya; Transmisi data elektronik dan
dokumen multimedia melalui terminal komputer; Transmisi elektronik film/musik/video/permainan dan konten multimedia;
Transmisi informasi, data, dan konten multimedia untuk kepentingan umum melalui jaringan internet dan komunikasi lainnya
secara elektronik; informasi siaran televisi; informasi siaran televisi kabel; jasa fasilitas online dan telekomunikasi untuk
bertukar pesan, teks, foto, gambar, video, konten audio, konten multimedia, file elektronik, informasi, dan data; jasa
komunikasi nirkabel, yaitu transmisi program televisi dan gambar bergerak ke perangkat bergerak; jasa penerbitan video
digital, audio dan hiburan multimedia; jasa pengaman dan pengawasan yang berkaitan dengan telekomunikasi, broadband,
penyiaran, dan transmisi satelit; jasa penyediaan film dan program televisi yang tidak dapat di unduh melalui transmisi videoon-demand; jasa penyediaan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui video-on-demand; jasa penyediaan
forum komunitas online, ruang obrolan, dan ruang bagi pengguna untuk memposting, mencari, melihat, menonton, berbagi,
mengkritik, menilai, dan mengomentari, pesan, komentar, konten multimedia, video, cinema, film, foto, konten audio, animasi,
gambar, gambar, teks, informasi, dan konten buatan pengguna lainnya; jasa penyediaan forum on-line untuk pengiriman
pesan di antara para pengguna komputer mengenai pengembangan, perencanaan, dan pelaksanaan presentasi multimedia,
rapat online, acara online, pelatihan online, penjualan online, dan pemasaran online; jasa penyediaan forum online untuk
berbagi teks, foto, gambar, video, konten audio, konten multimedia, file elektronik, informasi, dan data; jasa penyediaan
layanan komunikasi multimedia real-time melalui situs web di Internet untuk penjadwalan dan pengelolaan kalender, kontak,
rapat online, konferensi telepon, dan konferensi video; jasa penyiaran berkaitan dengan penyelanggaran dan kompetisi
esports; jasa penyiaran film dan program televisi yang tidak dapat di unduh melalui transmisi video-on-demand; jasa penyiaran
film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui video-on-demand; jasa streaming video; jasa streaming video
melalui internet, yang menampilkan film independen; jasa/layanan penyiaran audio, teks dan video melalui internet atau
jaringan komunikasi lainnya; komunikasi melalui transmisi radio, telegraf, telepon dan televisi; konsultasi penyiaran televisi;
layanan komunikasi disediakan melalui transmisi televisi; layanan olahpesan multimedia [MMS]; layanan penyiaran audio;
layanan penyiaran audio dan video melalui internet; layanan penyiaran audio dan video yang disediakan melalui Internet;
layanan penyiaran dan penyediaan akses telekomunikasi ke film dan program televisi yang disediakan melalui layanan videoon-demand; layanan penyiaran dan penyediaan akses telekomunikasi ke konten video dan audio yang disediakan melalui
layanan video-on-demand melalui Internet; layanan penyiaran dan penyiaran web interaktif melalui Internet dan jaringan
telekomunikasi; layanan penyiaran dan transmisi video melalui internet, menampilkan film, film:; layanan penyiaran internet;
layanan penyiaran situs web; layanan penyiaran video; layanan radio, televisi dan siaran kabel; layanan siaran televisi untuk
telepon seluler; layanan streaming audio, data, video, dan gambar di Internet; layanan streaming televisi; layanan streaming
video, audio dan televisi; layanan streaming video, audio dan televisi dalam kaitannya dengan olahraga elektronik; layanan
transmisi televisi bayar per tayang; layanan transmisi televisi protokol internet [IPTV]; memberikan informasi siaran televisi
melalui situs web; memberikan informasi tentang siaran televisi; memberikan informasi tentang siaran televisi kabel;
memberikan informasi tentang siaran televisi, siaran televisi kabel dan siaran radio; menyediakan akses dalam bentuk
menyediakan jasa konektivitas telekomunikasi ke perangkat elektronik untuk mentransfer gambar, pesan, audio, visual,
audiovisual dan karya multimedia di antara perangkat bergerak, perangkat pintar, perangkat elektronik portabel, perangkat
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digital portabel, tablet, komputer, TV, penerima TV, dan set top box; menyediakan akses ke database dan direktori melalui
jaringan komunikasi untuk memperoleh data di bidang musik, video, film, kartun, buku, kartun, televisi, permainan, dan
olahraga; menyediakan akses ke konten multimedia secara online; menyediakan basis data komputer dalam bentuk papan
buletin di bidang musik, video, film, buku, televisi, permainan dan olahraga; menyediakan forum online untuk pengiriman
pesan, komentar, dan konten multimedia di antara pengguna; menyediakan ruang obrolan online untuk transmisi pesan,
komentar, dan konten multimedia di antara pengguna; menyiarkan siaran televisi melalui jaringan komunikasi global, Internet
dan jaringan nirkabel; pengiriman konten media melalui proses penyiaran (streaming) dari jaringan elektronik dan komunikasi;
pengiriman, penyiaran dan streaming audio dan video melalui komputer, jaringan komputer dan jaringan komunikasi global;
pengoperasian jaringan dan saluran televisi; pengoperasian peralatan penyiaran radio; pengoperasian peralatan penyiaran
televisi; penyedia akses ke website internet atau jaringan komunikasi lainnya; penyedia forum online untuk transmisi pesan,
komen dan konten multimedia diantara para pengguna; penyedia konten multimedia melalui internet; penyediaan akses
telekomunikasi ke film dan program televisi yang disediakan melalui layanan video-on-demand; penyediaan akses
telekomunikasi ke program televisi yang disediakan melalui layanan berdasarkan permintaan; penyediaan koneksi antara situs
web dan tampilan TV melalui portal televisi interaktif; penyediaan koneksi telekomunikasi ke jaringan komunikasi elektronik,
untuk transmisi atau penerimaan konten audio, video atau multimedia; penyediaan waktu akses ke situs web yang
menampilkan materi multimedia; penyewaan peralatan penyiaran radio dan televisi; penyiaran; penyiaran atau transmisi
program televisi, yaitu kartun-kartun; penyiaran dan streaming audio-visual, multimedia, dan konten digital langsung dan
direkam sebelumnya untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit dan jaringan komputer global, regional
dan lokal, dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik dan video musik; penyiaran dan transmisi data, suara
atau gambar; penyiaran dan transmisi data, suara atau gambar layanan komunikasi melalui satelit, televisi dan / atau radio;
penyiaran dan transmisi program radio; penyiaran dan transmisi program televisi; penyiaran dan transmisi program televisi
bayar per tayang; penyiaran dan transmisi program televisi kabel; penyiaran dan transmisi televisi interaktif, permainan
interaktif, berita interaktif, esport interaktif, hiburan interaktif dan kompetisi interaktif; penyiaran film dan program televisi
melalui layanan video-on-demand; penyiaran film gambar bergerak melalui Internet; penyiaran film kartun dan film animasi;
penyiaran fitur atau program film dan televisi, termasuk di Internet, di jaringan komunikasi seluler dan di media lain; penyiaran
fitur film dan televisi; penyiaran fitur film dan televisi melalui Internet; penyiaran fitur film dan televisi melalui jaringan
komunikasi seluler; penyiaran interaktif; penyiaran internet yang dispesialisasikan dalam permainan online; penyiaran konten
audiovisual dan multimedia melalui Internet; penyiaran konten audiovisual melalui Internet; penyiaran konten multimedia
melalui Internet; penyiaran konten video dan audio melalui Internet; penyiaran multimedia melalui Internet; penyiaran
multimedia melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; penyiaran nirkabel; penyiaran pemrograman video dan audio
melalui Internet; penyiaran program melalui internet; penyiaran program melalui jaringan komputer global; penyiaran program
televisi, film layar lebar, dan konten audiovisual dan multimedia lainnya melalui protokol Internet dan jaringan komunikasi;
penyiaran protokol internet; penyiaran radio informasi dan program lainnya; penyiaran televisi ke perangkat bergerak, yaitu,
telepon genggam, telepon pintar, perangkat elektronik portabel, perangkat digital portabel, tablet, komputer, TV, penerima TV
dan set top box; penyiaran video dan transmisi film dan film melalui Internet; penyiaran video melalui Internet; penyiaran video
melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; penyiaran video, penyiaran rekaman video yang menampilkan musik dan
hiburan, program televisi, kartun, film, berita, olahraga, permainan, acara budaya, dan program terkait segala jenis hiburan,
melalui jaringan komputer global, komputer, dan jaringan komunikasi lainnya;; penyiaran, penyebaran, transmisi dan
memprosesan gambar, grafik, ilustrasi, suara, teks, audiovisual dan konten multimedia atau data lainnya melalui internet dan
website, terminal komputer, perangkat elektronik, DVD promosi, dan iklan bioskop; siaran audio, video dan multimedia melalui
Internet dan jaringan komunikasi lainnya; siaran kabel program radio dan televisi; siaran program radio dan televisi; siaran
program radio dan televisi dengan satelit; siaran program radio dan televisi melalui jaringan kabel atau nirkabel; siaran
program televisi; siaran program televisi bayar per tayang; siaran program televisi kabel; siaran program televisi melalui
Internet; siaran program televisi menggunakan layanan televisi video sesuai permintaan dan bayar per tayang; siaran program
televisi, film layar lebar, dan konten audiovisual dan multimedia lainnya; siaran radio dan televisi; siaran televisi; siaran televisi
berlangganan; siaran televisi kabel; siaran televisi satelit; streaming audio dan video; streaming content audio visual dan
multimedia melalui internet dan jaringan telekomunikasi lainnya; streaming dan live streaming video, audiovisual, dan konten
audiovisual interaktif melalui internet; streaming data, semua menampilkan materi yang bersifat fiksi ilmiah dan program
televisi yang berhubungan dengan drama; streaming materi video di Internet; streaming video; streaming video dari film
independen; streaming video film dan film independen melalui Internet; telekomunikasi, selain penyiaran; transmisi dan
mengirim konten audio visual dan multimedia melalui internet; transmisi dan pengiriman konten audio-visual, multimedia, dan
digital langsung dan direkam sebelumnya untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan
komputer global, regional, dan lokal; transmisi dan pengiriman konten media audio-visual, multimedia dan digital yang dapat
didownload dan tidak dapat didownload secara penuh, sebagian, dan klip dari gambar bergerak, program televisi, video, video
musik, dan musik; transmisi data dan informasi melalui sarana elektronik, komputer, kabel, surat elektronik, televisi, sinar
laser, satellite komunikasi atau komunikasi elektronik; transmisi data elektronik dengan penyiaran video; transmisi data, audio,
video dan file multimedia; transmisi data, audio, video dan file multimedia, termasuk file yang dapat diunduh dan file yang
dialirkan melalui jaringan komputer global; transmisi elektronik dari file audio dan video yang streaming dan dapat diunduh
melalui komputer dan jaringan komunikasi lainnya; transmisi elektronik dari file konten streaming audio dan video yang dapat
diunduh melalui komputer dan jaringan komunikasi lainnya; transmisi elektronik data, audio, video dan file multimedia;
transmisi konten multimedia melalui Internet; transmisi konten televisi; transmisi program radio dan televisi; transmisi program
radio dan televisi melalui satelit; transmisi program televisi; transmisi program televisi bayar per tayang; transmisi program
televisi kabel; transmisi radio dan televisi; transmisi suara dan gambar melalui jaringan multimedia interaktif; transmisi suara
dan gambar melalui satelit atau jaringan multimedia interaktif; transmisi televisi; transmisi televisi kabel; transmisi, penyiaran
dan penerimaan audio, gambar diam dan bergerak, teks dan data dengan komputer; transmisi, penyiaran dan penerimaan
audio, gambar diam dan bergerak, teks dan data melalui jaringan komputer; transmisi, penyiaran dan penerimaan audio,
video, gambar diam dan bergerak, teks dan data; transmisi, penyiaran dan penerimaan audio, video, gambar diam dan
bergerak, teks dan data secara real time===
===Acara yang tidak dapat diunduh yang menampilkan program televisi dan dalam bentuk pendek serta gambar bergerak
dalam bentuk komedi, drama, berita, realitas, dan variasi konten; Distribusi [selain transportasi] program televisi; Hiburan
dalam bentuk serial televisi dan konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama,
berita, dan variasi; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
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televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial
televisi, dan konten hiburan dalam bentuk pendek yang masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan
variasi; Jasa pendidikan dan hiburan dalam bentuk program televisi, radio, kabel, satelit dan program internet; Jasa penerbitan
elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan cerita dan karakter
petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi program televisi dan radio;
prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan video; jasa-jasa hiburan, yaitu produksi multimedia pertunjukan hiburan dan
program interaktif untuk distribusi melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, kartrid, disk komputer dan alat-alat
digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia hiburan, berita dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer;
jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program berkelanjutan yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan
aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat komunikasi nirkabel, yaitu telepon seluler, tablet, komputer dan alat genggam
nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan televisi, yaitu, penciptaan, produksi dan distribusi gambar yang dihasilkan
komputer untuk film bioskop, film animasi, video, video animasi, program televisi; jasa-jasa produksi animasi; jasa penyediaan
animasi efek khusus televisi dan gambar bergerak audio dan visual untuk film, video dan televisi; jasa-jasa hiburan, yaitu,
program televisi seri yang sedang berjalan yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung;
pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film dan pita video; jasa-jasa gedung bioskop, yaitu, pertunjukan film dan
pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan teater langsung yang menyajikan karakter-karakter berkostum;
penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif secara on-line melalui jaringan elektronik yang dapat diakses
melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan permainan komputer secara online; penyediaan situs web (websites)
dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan video;
penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi
animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik; jasa-jasa taman hiburan dan theme park; jasa-jasa pendidikan, yaitu
pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan program pendidikan dibidang buku komik; Jasa
pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi program radio, program televisi, gambar bergerak, konten
hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan nada dering yang tidak dapat diunduh, musik, video, dan
gambar yang direkam sebelumnya untuk digunakan pada perangkat komunikasi seluler; Jasa penyediaan panduan interaktif
untuk mencari, memilih, merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak, konten hiburan multimedia, podcast,
dan rekaman suara; Jasa penyediaan program televisi, radio, audio, video, podcast, dan webcast yang berkelanjutan;
Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten hiburan, yaitu film, program televisi, klip video, grafik dan
informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga,
music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan animasi, melalui jaringan internet, jaringan komunikasi
elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan dalam sifat pengembangan, kreasi, produksi,
distribusi, dan pasca produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara
musik dan rekaman video; Layanan hiburan dan pendidikan dalam bentuk program televisi dan radio yang berkelanjutan
dalam bidang bola basket dan menampilkan permainan basket dan pertandingan basket secara langsung; Layanan hiburan
film, musik, olahraga, video dan teater, produksi film, selain film iklan; Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program
dan konten hiburan dan edukasi, yaitu program televisi, klip, grafis, dan informasi yang berkaitan dengan program televisi di
bidang kepentingan umum melalui internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi
nirkabel; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan musik, video musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan
komunikasi; Layanan penerbitan elektronik, kelas pengayaan, layanan penghibur, hiburan dan kegiatan budaya, hiburan oleh
televisi protokol internet; Layanan produksi program film, televisi dan radio; Layanan produksi program film, televisi, radio dan
video; Layanan reporter berita, layanan reporter foto; Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi, drama,
video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau
terminal komputer (layanan hiburan); Menyediakan informasi hiburan tentang program televisi yang sedang berlangsung
melalui jaringan komputer global; Penyediaan berita dan informasi di bidang hiburan, televisi dan film melalui internet, jaringan
seluler dan nirkabel; Penyediaan video dan musik online di bidang permainan; Persiapan untuk program televisi; Presentasi
video musik melalui perangkat seluler secara online; Produksi dan distribusi program radio dan televisi, hiburan radio dan
televisi, pertunjukkan langsung; Produksi program radio atau televisi; Produksi program radio dan televisi; Produksi program
televisi animasi; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi dan penyewaan rekaman audio, rekaman video, musik, permainan
interaktif, film, film animasi, program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio,
rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; Produksi, siaran, rekaman, transmisi dan distribusi
program televisi yang berkaitan dengan acara bulutangkis; distribusi program televisi; distribusi program televisi ke sistem
televisi kabel; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat program televisi yang
sedang berlangsung di bidang berita; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang hiburan anakanak; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang komedi; hiburan dalam sifat program televisi
yang sedang berlangsung di bidang varietas; hiburan melalui siaran televisi nirkabel; hiburan oleh televisi Protokol Internet;
hiburan radio dan televisi; hiburan radio dan televisi disediakan melalui Internet; hiburan televisi; informasi yang berkaitan
dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi
atau radio; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan pemutaran musik dan video yang tidak dapat diunduh melalui jaringan
komunikasi global; jasa hiburan dalam bentuk penyediaan konten audio-visual, film, video, program televisi, serial animasi,
dan materi multimedia lainnya dalam bidang permainan komputer dan permainan video; jasa hiburan, yaitu jasa film, program
televisi dan produksi video; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi,
program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet yang semuanya menampilkan konten hiburan
melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi,
program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui
jaringan komputer global; jasa hiburan, yaitu program televisi dan radio yang menampilkan informasi, berita dan balap
motorsport serta pengembangan mengenai balap motorsport; jasa hiburan, yaitu serial televisi yang sedang berlangsung yang
menampilkan materi di bidang fiksi ilmiah dan drama; jasa pelatihan di bidang musik, hiburan, seni pertunjukan, penulisan
lagu, produksi musik, dan produksi video; jasa produksi program televisi, yaitu, menciptakan dan mengembangkan konsep
untuk karakter animasi dan suatu serial televisi animasi; jasa-jasa produksi program televisi; komposisi dan produksi musik
untuk video dan film; layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi; layanan hiburan
dalam sifat program televisi berbasis realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan dalam sifat program televisi yang sedang
berlangsung di bidang olahraga; layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan menjadi penyediaan
televisi untuk orang yang kurang mampu; layanan hiburan radio dan televisi sindikasi; layanan hiburan televisi; layanan
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hiburan, yaitu, membuat profil musisi, artis, dan band dengan menyediakan klip video pertunjukan musik, komedi, dan ucapan
yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; layanan pengeditan pascaproduksi di bidang musik, video, dan film; layanan produksi video musik; memberikan informasi hiburan melalui televisi,
broadband, nirkabel, dan layanan on-line; memberikan informasi, daftar, dan berita mengenai pemrograman televisi dan
hiburan melalui situs web; memberikan peringkat usia untuk konten televisi, film, musik, video dan video game; memberikan
ulasan musik, artis musik, dan video musik secara online; memproduksi film pita video di bidang pendidikan, kebudayaan,
hiburan atau olahraga [bukan untuk film, program radio atau televisi dan bukan untuk iklan dan publisitas]; mengarahkan
program radio dan televisi; menyediakan berita dan komentar bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency;
menyediakan blog dalam bentuk jurnal secara online melalui internet berupa laporan peristiwa saat ini, hiburan, olahraga,
komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan
video-on-demand; menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui saluran televisi bayar per tayang;
menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui televisi berbayar; menyediakan film, televisi dan
hiburan video musik melalui situs web interaktif; menyediakan hiburan melalui televisi, radio, bioskop, televisi kabel, televisi
satelit dan Internet; menyediakan informasi secara online melalui jaringan nirkabel, internet, dan jaringan komputer global,
regional dan lokal pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik; menyediakan layanan
hiburan radio dan televisi; menyediakan pertunjukan musik, video musik, klip film terkait, foto, dan materi multimedia lainnya
melalui jaringan komputer global; menyediakan program televisi yang sedang berlangsung di bidang kepentingan umum;
menyediakan program televisi, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan situs web yang
menampilkan konten audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar bergerak, program televisi, video,
video musik, dan musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan sumber interaktif dan panduan pemrograman secara
online pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik yang disesuaikan dengan preferensi
pemrograman pemirsa; pencampuran dan penguasaan musik untuk video dan film; penerbitan multimedia dari barang
cetakan, buku, majalah, jurnal, koran, buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video, musik dan publikasi elektronik; pengaturan dan
penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi,
proofreading naskah, produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan
naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online yang
ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet-outlet video-on-demand yang berkaitan; pengeditan
program radio dan televisi; pengeditan program televisi; pengoperasian peralatan video atau audio untuk produksi program
radio atau televisi; pengoperasian peralatan video dan audio untuk produksi program televisi; penyediaan film, gambar
bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia yang tidak dapat diunduh, semuanya menampilkan konten
hiburan, melalui layanan video-sesuai-permintaan; penyediaan informasi dalam bidang hiburan televisi, film, permainan dan
musik melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global atau telepon genggam; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan pra-rekaman
hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global; penyediaan pra-rekaman hiburan
musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan atau jaringan nirkabel; penyediaan
program hiburan multimedia melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan online; penyediaan program televisi, program
radio, film, material audio dan/atau visual dan permainan (games) online (yang tidak dapat di download); penyediaan suatu
serial program televisi online animasi; penyewaan karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video
musik, musik, dan player media digital (podcasts), dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video
musik; perekaman, produksi dan distribusi film, rekaman video dan audio, program radio dan televisi; perekaman, produksi,
dan distribusi film, video, dan rekaman audio, program radio dan televisi; produksi cakram video musik; produksi dan distribusi
(selain transportasi) video musik televisi; produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan
peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan distribusi program radio dan
televisi; produksi dan distribusi program televisi; produksi dan pengeditan program radio dan televisi; produksi film rekaman
video dalam bidang pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan
atau publisitas; produksi film, dan program audiovisual dan televisi; produksi film, film video, program radio dan televisi;
produksi program pertunjukan, program radio dan televisi, film selain untuk keperluan periklanan; produksi program radio dan
televisi; produksi program radio dan televisi sindikasi; produksi program radio dan televisi untuk Internet dan media lainnya;
produksi program radio, televisi dan audio; produksi program televisi; produksi program televisi di bidang mode untuk tujuan
hiburan; produksi program televisi kabel; produksi program televisi teks tertutup; produksi program televisi untuk disiarkan di
perangkat seluler; produksi program televisi untuk disiarkan di telepon seluler; produksi program televisi, televisi ponsel dan
radio; produksi program televisi, televisi seluler dan radio; produksi program-program televisi; produksi rekaman suara, musik
dan video; program televisi yang sedang berlangsung dalam bidang permainan komputer; program televisi yang sedang
berlangsung yang menampilkan konten hiburan; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program
televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; publikasi bahan/materi pendidikan,
yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik===
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: merah dan putih
: 11
: ===(instalasi) filter air reverse osmosis untuk keperluan pertanian; AC panel untuk digunakan dalam walk-in pendingin; AC
untuk kendaraan; AC untuk ruang
pemrosesan data; ALAT PENGERITING RAMBUT LISTRIK; AVOUR; Aerasi, Khususnya untuk ruang tamu; Alat aerasi,
Khususnya untuk ruang tamu; Alat dan mesin pemurnian air reverse osmosis; Alat listrik untuk membuat minuman; Alat
memasak; Alat pemanas dan pendingin udara gabungan; Alat pemanas dari keramik; Alat pemanas listrik untuk memasak
untuk keperluan industri; Alat pemanas ruang udara panas [untuk keperluan industri]; Alat pemanas udara untuk keperluan
rumah tangga atau industri; Alat pembersih udara, Khususnya untuk ruang tamu; Alat pemurni udara, Khususnya untuk ruang
tamu; Alat pendingin udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Alat pengatur pakaian yang menggunakan listrik
untuk keperluan rumah tangga; Alat pengeriting rambut (hair drayer), kipas angin, lampu infra untuk keperluan kecantikan dan
lampu-lampu khusus untuk kecantikan.; Alat penghangat kaki elektrik Jepang untuk keperluan rumah tangga; Alat penurun
kelembaban untuk keperluan rumah tangga; Alat penurun tingkat kelembaban udara dalam ruangan dengan cara
mendinginkannya secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Alat penyangrai kopi; Alat
penyejuk minuman; Alat sterilisasi ultraviolet untuk pengobatan dengan bantuan air; Alat sterilisasi untuk peralatan operasi;
Alat untuk mengeluarkan insektisida atau pengusir serangga; Alat untuk menjaga minuman panas tetap hangat, alat untuk
membuat air hangat; Alat untuk menyaring dan memasak kopi; Alat untuk menyediakan air panas; Alat ventilasi (AC) untuk
keperluan rumah tangga atau industri; Aparat pengolahan udara, Khususnya untuk tempat tinggal; Aparatus dan instrumen,
semua untuk memberikan wewangian, memurnikan atau menyegarkan udara, yaitu: lilin beraroma listrik, pembersih udara,
dispenser listrik untuk penyegar udara; Aparatus dan instrumen, semua untuk memberikan wewangian, memurnikan atau
menyegarkan udara, yaitu: pembersih udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai, dispenser untuk penyegar udara
yang dioperasikan dengan listrik atau baterai, pengharum udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai; Aparatus
pengering sampah makanan; Bagian untuk peralatan pendingin udara; Bak untuk perendam kaki; Berko; COP LAMPU
KENDARAAN; Clean Out ( Alat Sanitari ); Dehumidifier, Khususnya untuk ruang tamu; Dispenser air; Dispenser pengharum
listrik; Elemen pemisah udara dan minyak.; Evaporator untuk pendingin udara; Filter
virus untuk ventilasi; Filter udara untuk peralatan pendingin udara; Filter untuk digunakan dengan peralatan AC; Filter untuk
digunakan dengan peralatan untuk penyediaan air; Filter untuk membersihkan udara; Floor Drain ( Alat Sanitari ); Gambar
cahaya proyektor; Hidran untuk dapur; Humidifier penghasil anion; Instalasi dan freezer pendingin; Instalasi dan mesin
pendingin; Instalasi dan peralatan instalasi untuk mobil; Instalasi pelembab udara, Khususnya untuk ruang tamu; Instalasi
pemanas untuk penggunaan industri; Instalasi pemurnian air limbah untuk sistem reklamasi dan penggunaan kembali;
Instalasi pendingin udara domestik; Instalasi pendingin udara untuk penggunaan komersial; Instalasi penerangan, pemanasan,
penghasilan uap, memasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan; Instalasi
penerangan, pemanasan, penghasilan uap, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi
kesehatan; Instalasi penguapan; Instalasi sterilisasi; Instalasi untuk membuat kopi; Kain penutup elektrik; Kakus (WC); Karpetkarpet yang dipanaskan dengan listrik untuk keperluan rumah tangga; Kasur-kasur pemanas (listrik) bukan untuk tujuan
medis; Kemasan pemanas (bukan untuk keperluan medis); Keran; Keran air minum; Keran galon; Keran guci; Keran ledeng;
Keran untuk pipa; Ketel untuk instalasi penyedia air panas; Kipas
ventilasi; Kipas angin; Kipas bertenaga listrik untuk keperluan ventilasi; Kipas listrik yang bisa diangkut; Kipas untuk peralatan
AC; Kipas-kipas pemanas dengan fungsi penghembus; Kloset air; Kombinasi pengering mesin cuci-; Kompor–kompor gas;
Kontainer berpendingin yang dapat dibongkar pasang; Kotak pengering udara dan kotak pengering udara untuk mengeringkan
gas melalui pengisap/penyerap untuk cairan.; Kotak pengering udara untuk mengeringkan dan pemisahan udara-minyak dari
aliran gas.; LAMPU HIAS; LAMPU LANTAI; LAMPU PAFON; LAMPU SELANG; LED umpan memancing; Lampion untuk
hiasan pesta; Lampu Berko; Lampu Blitz; Lampu CFL/LHE / lampu hemat energi; Lampu Depan Untuk Motor; Lampu Pijar;
Lampu diatas kepala; Lampu dinamo kendaraan; Lampu gantung plafon; Lampu lilin LED; Lampu listrik dan peralatan
penerangan lainnya; Lampu luar ruang; Lampu malam; Lampu mobil; Lampu patri; Lampu pembasmi hama untuk memurnikan
udara; Lampu perangkap serangga; Lampu surya; Lampu untuk di dinding; Lampu untuk penerangan dalam ruangan; Lampu
untuk penerangan luar ruangan; Lampu untuk penerangan pabrik; Lampu–lampu LED (Light Emitting Diode); Lemari es;
Lembar penahan panas untuk bak mandi; Lembaran aroma/pewangi untuk alat pengatur pakaian yang menggunakan listrik
untuk keperluan rumah tangga; Matras-matras pemanas elektrik; Matras-matras tidur elektrik; Mesin kopi bubuk; Mesin kopi
dan biji kopi sangrai; Mesin kopi ekspreso; Mesin kopi espresso; Mesin listrik penyimpan minuman anggur untuk keperluan
rumah tangga; Mesin pembuat es; Mesin pembuat kopi bubuk; Mesin pendingin; Mesin pengering kuku untuk salon
kecantikan; Mesin pengering piring untuk restoran; Mesin pengering untuk pertanian; Mesin roti; Mesin, peralatan untuk
pengolahan steril;; Mesin–mesin pengeringan pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga dengan fungsi mensterilisasi, menghilangkan bau dan merawat ketahanan lipatan pada pakaian; Mesin–mesin yang
mengatur pencucian pakaian dengan pengeringan pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga; Oncor; Oven dapur listrik; Oven, selain untuk penggunaan laboratorium; Panggangan; Pelembab (humidifiers)
elektrik untuk keperluan rumah tangga; Pelita (Lampu Minyak); Pelunak air untuk keperluan industri; Pemanas untuk mobil;
Pemanggang [peranti memasak]; Pemanggang kopi; Pemantul cahaya lampu; Pembersih udara; Pembersih udara rumah
tangga; Pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Pemurni air; Pemurni air untuk keperluan industry; Pemurni air untuk
keperluan komersial; Pendingin susu; Pendingin udara untuk keperluan industri; Pendingin udara untuk keperluan rumah
tangga atau industri; Pendingin, listrik; Penerangan LED; Penerangan LED untuk banjir; Penerangan LED untuk jalan;
Penerangan LED untuk terowongan; Penerangan pemancar cahaya [LED]; Pengering binatu, listrik, untuk keperluan industri;
Pengering futon elektrik untuk keperluan rumah tangga; Pengering pakaian elektrik (menggunakan tenaga listrik); Penggiling
tortilla, listrik; Penghangat-penghangat kasur (listrik) bukan untuk tujuan medis; Penguap kain; Penguap-penguap (vaporizers)
elektronik selain untuk rokok-rokok elektronik; Penjernih udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Penurun
kelembaban udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Penyaring air limbah; Penyaring presisi untuk pengolahan air;
Peralatan
pemanas udara, khususnya untuk ruang keluarga; Peralatan sterilisasi; Peralatan dan instalasi untuk keperluan penerangan,
pemanasan, pendinginan, pembangkit uap, memasak, mengeringkan, ventilasi, persediaan air dan sanitasi; Peralatan dan
instrument yang digunakan dalam mensterilisasi cairan dan gas yang digunakan dalam industri bioteknologi; Peralatan dan
instrument yang digunakan dalam mensterilisasi cairan dan gas yang digunakan dalam industri farmasi; Peralatan dan
instrument yang digunakan dalam mensterilisasi cairan dan gas yang digunakan dalam industri medis; Peralatan dan
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komponen untuk penerangan, pemanas, pencairan es, dan pendingin udara; Peralatan dan perlengkapan pemanas air;
Peralatan dan perlengkapan pendingin air; Peralatan electrothermic rumah tangga, selain untuk tujuan kecantikan atau
sanitasi; Peralatan humidifikasi untuk
digunakan dengan peralatan pendingin udara; Peralatan membran dalam bentuk filter untuk memurnikan air; Peralatan
pemurnian dan pengolahan air limbah; Peralatan pendingin udara bergerak; Peralatan pendingin udara jendela; Peralatan
pendingin udara, Khususnya untuk fungsi pengaturan pemanas, pendingin dan pelembab; Peralatan penerangan dinding;
Peralatan penerangan khususnya untuk jam dan alarm jam atau sensor yang memantau kesehatan dan kesejahteraan;
Peralatan penerangan listrik malam; Peralatan pengeringan untuk pakan ternak; Peralatan untuk membuang air yang sudah
dipanaskan dan/atau didinginkan; Peralatan untuk pemanas dan penyediaan air; Peralatan untuk penerangan, pemanasan,
pemasakan, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air, dan keperluan sanitasi; Peralatan-peralatan electrothermic
rumah tangga; Perangkat selaput dalam bentuk saringan–saringan untuk pemurnian air; Perkakas pengendali suhu untuk
kendaraan; Perkolator alat pembuat kopi (listrik); Perlengkapan pencahayaan LED (light emitting diode) untuk digunakan
dalam tampilan, komersial, industri, perumahan, dan aplikasi pencahayaan aksen arsitektur; Pipa cabang menjadi bagian dari
pendingin udara; Pipa cabang menjadi bagian dari perlatan penyejuk udara; Pipa instalasi AC; Pot kopi elektrik; RUMAH
LAMPU KENDARAAN; Rak untuk peralatan disinfeksi dan sterilisasi; Regulator gas; Regulator gas untuk jaringan gas bumi
rumah tangga; Rel untuk peralatan disinfeksi dan sterilisasi; Ruang pendingin; Ruang pendingin berukuran kontainer untuk
penyimpanan bahan makanan; Ruangan penyimpanan dingin modular; Rumahan lampu (fitting lampu); Saluran air untuk
kamar mandi; Sandal-sandal elektrik; Saringan air jalan toll ( Deck Drain ); Saringan air untuk keperluan sanitasi; Saringan
karbon aktif.; Saringan kopi (listrik); Saringan lemak ( Kitchen sink ); Saringan nano untuk mendaur ulang air limbah industri
dan domestik; Saringan sistem pencuci (washer).; Saringan untuk bak cuci piring dan/atau wastafel.; Saringan untuk
kompresor pendingin hawa (AC).; Screen Shower; Selang lentur bagian dari alat penyejuk udara; Selang lentur untuk
pendingin udara; Selimut elektrik; Selimut kaki elektrik; Selongsong lampu; Sirkulator-sirkulator; Sistem instalasi gas medis
atau kesehatan; Sistem sterilisasi uap; Sterilisasi Peralatan Makan; Sterilisasi toilet UV untuk keperluan rumah tangga; String
lampu; Tas untuk sterilisasi; Teko kopi listrik; Tudung
untuk peralatan pendingin udara; Tungku masak [oven]; Tutup bak kontrol ( Man hole ); Tutup saluran got ( Grating ); Unit AC
yang
dipasang di jendela; Unit dispenser dan diffuser untuk mengeluarkan dan menyebarkan aroma pada ruangan; Unit pendingin
udara perumahan; Unit sterilisasi untuk keperluan medis; Unit sterilisasi untuk penggunaan medis; Ventilator; Wicks diadaptasi
untuk kompor minyak; aerator hemat air kran; aerator keran; air mancur; air mancur coklat; air mancur coklat, listrik; air
mancur dalam ruangan; air mancur dekoratif; air mancur hias; air mancur meja hias; akuarium lampu; akumulator panas
matahari; akumulator untuk sistem pendingin udara untuk kendaraan; alat barbecue; alat berupa tabung tertutup yang
digunakan untuk mensterilisasi linen dan alat kesehatan rumah sakit dengan menggunakan uap panas bersuhu tinggi; alat dan
mesin penyaring udara; alat desinfektan untuk air; alat distilasi untuk keperluan industri; alat distilasi untuk proses kimia; alat
distilasi vakum untuk keperluan industri; alat ion kromatografi pertukaran otomatis untuk keperluan industri; alat ionisasi udara
atau alat ionisasi air; alat ionisasi untuk pengolahan air; alat ionisasi untuk pengolahan udara; alat kromatografi cair untuk
keperluan industri; alat kromatografi gas untuk keperluan industri; alat kromatografi otomatis untuk keperluan industri; alat
kromatografi untuk keperluan industri; alat listrik untuk sterilisasi dan detoksifikasi (detoxification) makanan dan benda-benda
dengan efek penghilang bau; alat medis yang berbentuk pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan
menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi; alat memasak untuk menggoreng dengan minyak; alat montase dibentuk
untuk tungku; alat pelembab udara; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan
uap bersuhu dan bertekanan tinggi; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan
uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk keperluan medis; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi
dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk penggunaan medis; alat pemanas listrik tertutup yang
digunakan untuk mensterilisasi makanan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi; alat pembakar dengan listrik
untuk keperluan industri; alat pembuat teh dan kopi listrik; alat pemurni air; alat pemurni air listrik untuk keperluan rumah
tangga; alat pemurni air non-listrik untuk keperluan rumah tangga; alat pemurni air untuk keperluan komersial; alat pencuci
desinfektan; alat pendingin minuman; alat pengatur kelembapan udara bagi keperluan rumahtangga yang digerakkan USB;
alat pengatur untuk pengolahan air; alat pengering rambut untuk keperluan industri; alat penggoreng listrik yang memiliki
generator potensial listrik untuk mencegah minyak dari degradasi untuk keperluan industri; alat penggoreng tanpa minyak (air
fryers); alat penghasil ion untuk keperluan rumah tangga; alat penghilang bau udara; alat pengontrol tekanan (alat pengatur)
untuk alat pengolahan air; alat steamer rambut; alat sterilisasi udara untuk keperluan rumah tangga; alat sterilisasi untuk botol
bayi; alat uap untuk kulit; alat untuk pengatur kelembapan udara di dalam ruangan [aparatus]; alat untuk pengatur kelembapan
udara yang berisi air dan diletakkan pada radiator pemanas sentral; alat untuk pengolahan air; alat untuk penyaring air minum;
alat ventilasi; aparat AC; aparat air pelunakan; aparat aparat dan gas pemurnian gas scrubbing; aparat dan instalasi AC;
aparat dan instalasi memasak; aparat dan instalasi pengering; aparat dan instalasi untuk penggunaan komersial memasak;
aparat dan mesin pemurni air; aparat dan mesin pemurni udara; aparat disinfektan untuk tujuan medis; aparat disinfektan
untuk uang kertas; aparat gabungan untuk pendinginan dan pembekuan; aparat humidifikasi untuk digunakan dengan aparat
AC; aparat irigasi untuk hortikultura; aparat irigasi untuk keperluan pertanian; aparat membersihkan udara; aparat minumanpendingin; aparat pelunakan air dan instalasi; aparat pemanas di bawah lantai; aparat pemanas induksi listrik; aparat pemanas
lantai; aparat pemanasan, listrik; aparat pembersih minyak; aparat pemurni air untuk keperluan rumah tangga; aparat
pemurnian untuk pembuangan air; aparat pendingin; aparat pendingin udara; aparat pendinginan; aparat pengendalian
lingkungan dan instalasi untuk penerangan, memasak, pendinginan dan sanitasi tujuan; aparat pengendalian lingkungan dan
instalasi untuk tujuan memasak; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan pencahayaan; aparat
pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan pendinginan; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan
sanitasi; aparat pengendalian lingkungan untuk penerangan, memasak, pendinginan dan sanitasi tujuan; aparat pengendalian
lingkungan untuk tujuan memasak; aparat pengendalian lingkungan untuk tujuan pencahayaan; aparat pengendalian
lingkungan untuk tujuan pendinginan; aparat pengendalian lingkungan untuk tujuan sanitasi; aparatur desalinasi; aparatur
desiccating; aparatur filtrasi akuarium; aparatur kriogenik; aparatur mandi hydromassage; aparatur pakan pengeringan hewan;
aparatur pemurni udara; aparatur pemurnian air; aparatur pencahayaan; aparatur pencahayaan panel datar; aparatur
pencahayaan panggung; aparatur pengeringan; aparatur penghilang bau udara; aparatur sauna; aparatur sauna wajah;
aparatur scrubbing gas; aparatur sterilisasi buku; aparatur sterilisasi udara; aparatur udara panas; aparatus industri untuk
memurnikan air; aparatus ionisasi untuk pengobatan cairan dan gas untuk keperluan industri, komersial atau pertanian;
aparatus ionisasi untuk pengobatan udara; aparatus ionisasi untuk pengobatan udara atau air; aparatus ionisasi untuk
pengolahan air; aparatus pemanas ruangan listrik untuk keperluan rumah
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tangga; aparatus pengatur kelembapan udara; aparatus pengatur kelembapan udara, selain untuk keperluan medis; aparatus
pengeringan makanan ternak; aparatus pengeringan serat kimia; aparatus pengeringan tangan untuk kamar kecil; aparatus
pengeringan untuk proses kimia; aparatus penghasil uap; aparatus penyegar udara; aparatus untuk air industri pemurnian;
aparatus untuk dehidrasi limbah makanan; aparatus untuk digunakan dalam penguapan; aparatus untuk dispensing es;
aparatus untuk fondue, listrik; aparatus untuk fondue, non-listrik; aparatus untuk memurnikan air keran; aparatus untuk
raclette, listrik; aparatus untuk rambut kering; aparatus untuk tujuan penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak,
pendingin, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan sanitasi; bagian komponen untuk memanaskan dan sistem pendingin udara
untuk kendaraan, yaitu katup ekspansi; bak cuci untuk didapur; bak cuci untuk piring dan peralatan dapur; bak jet hot; bak
mandi; bak mandi untuk mandi sitz; bantal pemanasan [bantalan], bukan untuk keperluan medis; basa lamp; bath tub jet; batu
sauna; batuan lava untuk digunakan dalam pemanggang barbekyu; bejana kakus gaya Jepang; berdiri bebas teras gas
pemanas; berdiri bebas teras pemanas listrik; berwarna menyala obor taman; berwarna obor menyala; biaya overhead mandi;
bibcocks; bidet air mancur; bidet listrik untuk keperluan rumah tangga; bilik atau box pancuran mandi; bilik mandi; bioreaktor
untuk digunakan dalam pengolahan air limbah; bioreaktor untuk digunakan dalam pengolahan limbah; bir kopi, listrik; blast
furnace; blower cerobong asap; blower rambut; blower udara panas; bohlam indikator kendaraan; boiler air panas; boiler
pemanas sentral; boiler pemanasan; boiler ruang cuci; boiler telur, listrik; boiler untuk instalasi pemanas; boiler untuk mandi;
boiler, selain bagian dari mesin; bola disko menyala; bola lampu; bola lampu neon kompak [CFL]; bola lampu, listrik; bola
pelampung untuk tangki toilet; botol air panas; briket keramik untuk digunakan dalam pemanggang barbekyu; busur lampu;
candelabras, listrik; cartridge filter akuarium; cekungan shampoo; ceret listrik untuk keperluan rumah tangga; ceret tanpa
kabel, listrik; ceret teh, listrik; ceret, listrik; cerobong asap cerobong asap; cerobong asap lampu; cerobong asap untuk boiler
pemanasan; cerobong asap untuk lampu minyak; cetakan wafel, listrik; cincin memasak; coffeepots listrik tanpa kabel;
cooktops; cryostats, selain untuk penggunaan laboratorium; data biometrik, detak jantung, pergerakan tubuh, dan kalori yang
terbakar.; defrosters untuk kendaraan; dehumidifiers; dehumidifiers industri; dehumidifiers untuk digunakan dalam ruang
operasi; dehumidifiers, listrik; dehydrators makanan, listrik; dinamo lampu untuk sepeda; dioda pemancar cahaya [LED]
aparatur pencahayaan; dipasang kain selimut untuk botol air panas; dipasang kain selimut untuk kepala steamer garmen;
dipasang kain selimut untuk toaster listrik; dipasang mencakup spa; dispenser disinfektan untuk toilet; dispenser minuman,
listrik; dosis katup [bagian dari instalasi pemanas atau gas]; downlight; elektrik dipanaskan bantalan, bantal dan selimut, bukan
untuk tujuan medis; elemen pemanas; espresso mesin, listrik; evaporator; evaporator untuk peralatan pendingin udara;
evaporator untuk proses kimia; extractors [ventilasi atau AC]; fans untuk aparat AC; fans untuk instalasi AC; fiitting, berbentuk,
untuk tungku; filamen magnesium untuk penerangan; filamen untuk lampu listrik; filter air; filter air reverse osmosis; filter air
reverse osmosis untuk keperluan industri; filter akuarium; filter bidet; filter elektrostatis untuk penyaringan air reverse osmosis;
filter impurities (impurities filters) untuk instalasi pemurnian air reverse osmosis; filter kopi, bukan dari kertas, menjadi bagian
dari pembuat kopi listrik; filter kopi, listrik; filter kran; filter pemurnian air listrik untuk keperluan rumah tangga; filter pengolahan
air; filter pengolahan air reverse osmosis; filter tekanan berlebih untuk pemurnian air reverse osmosis (selain mesin); filter
udara untuk instalasi industri; filter udara untuk keperluan industri; filter udara untuk keperluan rumah tangga; filter udara untuk
penggunaan industri; filter untuk AC; filter untuk air minum; filter untuk air minum reverse osmosis; filter untuk aparatur
pencahayaan; filter untuk bidet; filter untuk digunakan dengan peralatan untuk pasokan air reverse osmosis; filter untuk
kerudung extractor; filter untuk kolam air panas; filter untuk kolam renang; filter untuk mencegah impurities dalam air; filter
untuk pembersih udara; filter untuk pencahayaan panggung; filter untuk perangkat pelepas air reverse osmosis; filter warna
untuk aparatur pencahayaan; fitting mandi; fitting mandi udara panas; fitting, berbentuk, untuk oven; flare asetilena; fondue
pot, listrik; fondues [aparat memasak], listrik; footmuffs, elektrik dipanaskan; footwarmers, listrik atau non-listrik; footwarmers,
non-listrik; freezer; freezer dada; freezer kriogenik; freezer untuk tujuan penyimpanan medis; gabungan alat pemanas dan
pendingin udara; gas memasak oven; gelas lampu; gelas untuk lampu minyak; generator acetylene; generator busa untuk
tujuan hiburan; generator microbubble untuk mandi; generator uap; gerak lampu keamanan sensitif; griddles bertenaga gas[peralatan memasak]; guci kopi, listrik; heat sink untuk digunakan dalam alat pemanas; hibachis [aparat pemanas Jepang];
hidran kebakaran; humidifier; humidifier industri; humidifier untuk alat musik; humidifier untuk keperluan rumah tangga;
humidifier untuk radiator pemanas sentral; humidifier, listrik; impeler [bagian dari aparat AC]; impeller udara untuk ventilasi;
industri oven memasak; insenerator sampah; insinerator; insinerator limbah untuk keperluan rumah tangga; insinerator
sampah untuk keperluan rumah tangga; instalasi AC domestik; instalasi AC sentral; instalasi AC sentral untuk keperluan
industri; instalasi AC sentral untuk keperluan rumah tangga; instalasi AC untuk keperluan industri; instalasi air pelunakan;
instalasi conveyor abu, otomatis; instalasi cryosauna; instalasi dan mesin pendingin; instalasi desalinasi; instalasi distribusi air;
instalasi kamar mandi; instalasi kamar yang bersih; instalasi kayu lapis pengeringan; instalasi mandi; instalasi mandi mandi;
instalasi mandi sauna; instalasi memasak; instalasi otomatis untuk membuat kopi; instalasi pakan pengeringan hewan;
instalasi pemanas; instalasi pemanas air panas; instalasi pemanas di bawah lantai; instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir;
instalasi pemurni air; instalasi pemurnian air reverse osmosis; instalasi pencahayaan; instalasi pencahayaan serat optik;
instalasi pencahayaan untuk kendaraan udara; instalasi pendingin air; instalasi pendingin untuk air; instalasi pendingin untuk
cairan; instalasi pengendalian lingkungan untuk penerangan, memasak, pendinginan dan sanitasi tujuan; instalasi
pengendalian lingkungan untuk sanitasi tujuan; instalasi pengendalian lingkungan untuk tujuan memasak; instalasi
pengendalian lingkungan untuk tujuan pencahayaan; instalasi pengeringan; instalasi penyaringan udara; instalasi polimerisasi;
instalasi sanitasi; instalasi untuk bahan bakar nuklir pengolahan; instalasi untuk membakar gas; instalasi untuk penerangan
jalan; instalasi untuk pengolahan bahan bakar nuklir dan bahan moderator nuklir; instalasi untuk penyaringan air reverse
osmosis; ionizers air; ionizers udara rumah tangga; kamar bersih; kamar mandi prefabrikasi yang dijual sebagai satu kesatuan;
kamar mandi tenggelam; kap lampu; kapal uap handuk; kapal uap handuk untuk salon rambut; kapal uap rambut untuk
digunakan di salon kecantikan; kapas membuat permen mesin; kapsul coklat, dapat diisi ulang, untuk mesin kakao listrik;
kapsul kakao kosong untuk mesin kakao listrik; kapsul kakao yang dapat digunakan kembali untuk mesin kakao listrik; kapsul
kakao yang dapat diisi ulang untuk mesin kakao listrik; kapsul kakao, dapat digunakan kembali, untuk mesin kakao listrik;
kapsul kakao, kosong, untuk mesin kakao listrik; kapsul kopi kosong untuk mesin kopi elektrik; kapsul kopi yang dapat
digunakan kembali untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi yang dapat diisi ulang untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi, dapat
digunakan kembali, untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi, dapat diisi ulang, untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi, kosong, untuk
mesin kopi listrik; kapsul teh kosong untuk mesin teh listrik; kapsul teh yang dapat digunakan kembali untuk mesin teh listrik;
kapsul teh yang dapat diisi ulang untuk mesin teh listrik; kapsul teh, kosong, untuk mesin teh listrik; kapsul teh, yang dapat
digunakan kembali, untuk mesin teh listrik; kapsul teh, yang dapat diisi ulang, untuk mesin teh listrik; karbon untuk lampu
busur; kartrid-kartrid saringan (filter cartridges) untuk pemurni air; katub keran; katup air; katup air untuk sistem pendingin
udara untuk kendaraan; katup hidran dari Logam; katup kontrol mandi; katup pancuran; katup pelepas tekanan (peralatan
pengaman) untuk alat pengolahan air; katup pengendali ketinggian di tangki; katup pengontrol suhu [bagian dari instalasi
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penyediaan air] (temperature control valves; katup radiator termostatik; katup udara untuk instalasi pemanas uap; kelopak
untuk kursi toilet; kepala kompor; kepala pancuran; kepala pancuran genggam; kepala shower; keran; keran *; keran air; keran
air pancur; keran bidet; keran dapur yang bermacam-macam model/bentuk (kitchen mixed faucets); keran saluran pipa; keran
termostatik; keran untuk bak cuci; keran untuk mencuci baskom tangan; keran untuk pipa; keran untuk pipa dan saluran pipa;
keran yang digunakan untuk di dapur; keran yang digunakan untuk kamar mandi; kerangka-kerangka saringan (filter housings)
untuk pemurni air; kerudung extractor untuk dapur; kerudung kompor; kerudung untuk aparat AC; ketel uap; kiln; kiln furniture
[penopang]; kimia akan mengaktifkan pemanasan bantalan, bukan untuk tujuan medis; kipas [bagian dari instalasi pendingin
udara]; kipas angin [AC]; kipas listrik portabel; kipas pendingin; kloset portabel dan sekali pakai; kolam air panas; kolom
distilasi; kolom distilasi vakum untuk keperluan industri; kolom kromatografi untuk keperluan industri; kompor; kompor
batubara; kompor berkemah; kompor couscous, listrik; kompor gas untuk keperluan rumah tangga; kompor induksi; kompor
lambat listrik; kompor listrik; kompor minyak; kompor portable untuk penggunaan berkemah; kompor tekanan, listrik; kompor
telur, listrik; kondisioner kulit elektrik menggunakan ion introducers untuk tujuan rumah tangga; korek api *; korek api [aparat]
untuk pemanggang; korek api lilin; kotak keren portabel, listrik; kotak pendingin, listrik; kran hemat air; kran mixer untuk pipa
air; kran otomatis; kran tunggal tuas untuk tenggelam; kran untuk pipa dan pipa; kulkas kimchi; kulkas kosmetik; kulkas listrik
untuk keperluan rumah tangga; kumparan [bagian dari penyulingan, pemanasan atau pendinginan instalasi]; kursi toilet;
kurung untuk pembakar gas; lampu; lampu LED kuku; lampu Natal musik; lampu Natal, selain lilin; lampu aksen untuk
penggunaan dalam ruangan; lampu akuarium; lampu baca dan lampu buku; lampu bola; lampu cadangan untuk kendaraan
darat; lampu curling; lampu dekoratif; lampu dekoratif untuk liburan; lampu depan portabel; lampu depan untuk tujuan
pencahayaan; lampu desktop yang USB-powered; lampu directional untuk sepeda; lampu discharge; lampu indikator untuk
ruang operasi; lampu inframerah, bukan untuk tujuan medis; lampu keamanan; lampu keamanan untuk penggunaan outdoor;
lampu kepala mobil; lampu kerja; lampu keselamatan LED; lampu klieg; lampu kuku; lampu kuku UV; lampu kuman; lampu
kuman untuk pemurni udara; lampu laboratorium; lampu lampu; lampu lampu LED; lampu langit-langit; lampu lilin; lampu lilin
LED; lampu malam; lampu malam listrik; lampu malam, selain lilin; lampu meja; lampu miniatur; lampu minyak; lampu neon;
lampu penambang; lampu penerangan; lampu pergelangan tangan dan lampu depan untuk penggunaan pribadi; lampu pijar;
lampu rem untuk kendaraan; lampu saku; lampu sepeda; lampu sepeda motor; lampu siklus; lampu sorot; lampu sorot LED;
lampu sorot atas; lampu suasana hati; lampu surya luar ruangan; lampu trailer perahu; lampu untuk kendaraan; lampu untuk
memikat ikan; lampu untuk mobil; lampu untuk penggunaan outdoor; lampu untuk tenda; lampu utilitas portabel; lantai saluran;
layar mandi; lemari es listrik; lemari es pendingin untuk keperluan industri; lemari es pendingin untuk keperluan rumah tangga;
lemari es prefabrikasi dan freezer prefabrikasi; lemari freezer; lentera Cina; lentera kertas; lentera kertas Jepang; lentera lilin;
lentera minyak; lentera untuk penerangan; light-emitting diode [LED] lampu; light-emitting diode [LED] lampu lanskap; lightemitting diode [LED] lampu suasana hati; light-emitting diode [LED] luminer; light-emitting diode [LED] pencahayaan instalasi;
light-emitting diode [LED] perlengkapan pencahayaan; lilin beraroma listrik; lilin elektronik; lilin flameless; lilin listrik dan lilin
tanpa cacat; liners dipasang untuk mandi; liners dipasang untuk mandi dan mandi; liners dipasang untuk mandi nampan; liners
pas untuk kolam air panas; listrik ruang pendingin peralatan untuk keperluan rumah tangga; listrik wangi lilin; luminer; makan
peralatan untuk boiler pemanasan; mandi kepala genggam; mandi kepala hemat air; mandi layar; mandi listrik; mandi mixer;
mandi nampan; mandi pencampuran katup; mandi portabel; mandi shower; mangkuk cuci tangan (bagian dari instalasi
sanitasi); mangkuk toilet; mangkuk toilet dan kursi dijual sebagai satu unit; mangkuk toilet dengan air jet bidet terintegrasi;
mantel lampu; mawar mandi; meja dapur dengan wastafel yang terintegrasi untuk penggunaan komersial; meja dekoratif
berbahan bakar obor; membuat mesin es batu; mengatur dan keamanan aksesoris untuk peralatan air; menyembuhkan
lampu, bukan untuk tujuan medis; menyisipkan perapian; menyisipkan perapian dalam sifat kompor; meracik sistem untuk
penyegar udara; merokok generator untuk memasak; merokok menghasilkan peralatan untuk memasak; merokok mesin
pembangkit untuk menciptakan efek teatrikal khusus; mesin air untuk keperluan pertanian; mesin asap; mesin cuci (washer)
sayuran; mesin dan peralatan pembeku untuk keperluan industri; mesin es dan aparat; mesin es dispensing; mesin kabut;
mesin kayu lapis pengeringan; mesin kopi; mesin kopi elektrik; mesin kopi otomatis; mesin kopi, listrik; mesin menggoreng
mendalam; mesin pemanggang; mesin pembangkit asap buatan; mesin pembersih udara; mesin pembuatan es krim; mesin
pembuatan roti; mesin pemurni udara; mesin pengering industri untuk pemanasan dan dehumidifikasi untuk digunakan dalam
industri bahan kimia, minyak, gas dan pembangkit listrik; mesin pengering laundry; mesin pengering pakaian, listrik, untuk
keperluan rumah tangga; mesin pengering rambut untuk penggunaan salon kecantikan; mesin pengeringan kokon; mesin
penghembus dengan pelembab ion untuk keperluan pendinginan udara; mesin penghembus listrik untuk keperluan pendingin
udara; mesin penyaringan air; mesin popcorn; mesin untuk mandi yang memakai tenaga listrik untuk bagian bawah tubuh
untuk keperluan rumah tangga; mesin untuk membuat susu kedelai, listrik; mesin-mesin penyaringan untuk pemurni-pemurni
air; motor blower untuk pendingin udara untuk kendaraan; multicookers; musik lampu pohon Natal; navigasi lampu untuk
kapal; navigasi lampu untuk pesawat; non-listrik piring panas untuk keperluan rumah tangga; non-portabel es dada untuk
keperluan rumah tangga; nozel tap anti-percikan; obor butana untuk digunakan dapur; obor dapur pukulan; obor lilin; obor
listrik; obor listrik untuk penerangan; obor saku, listrik; off-road bar cahaya untuk kendaraan; oksidasi termal untuk
pengendalian pencemaran udara industri; otomat minuman listrik untuk keperluan industri; otomat minuman listrik untuk
keperluan rumah tangga; oven gigi; oven konveksi; oven listrik; oven memasak komersial; oven microwave [aparat memasak];
oven pemanggang roti listrik; oven pemanggang untuk keperluan rumah tangga; oven roti; oven uap listrik untuk memanggang
dengan panas yang tinggi untuk keperluan rumah tangga; oven udara panas; pabrik desalinasi; pabrik desalinasi air laut;
pabrik pengolahan limbah; pabrik polimerisasi; panci pemanasan non-listrik untuk tidur; panci sayur (listrik); panci, listrik;
pancuran air minum; pancuran air termostatik; pancuran air untuk mandi; panel cahaya; panel instrumen lampu sepeda motor;
panel mandi; panel pengumpul panas matahari; panggangan outdoor listrik; panggangan, listrik; pasteurisers; pegangan kran;
pegangan siram untuk toilet; pelampung untuk tangki jamban; pelembab udara; pemanas air berbahan bakar gas untuk
keperluan rumah tangga; pemanas air dalam wadah; pemanas air induksi; pemanas air listrik; pemanas air panas; pemanas
air sesaat; pemanas air umpan untuk keperluan industri; pemanas air untuk keperluan rumah tangga; pemanas air untuk
penggunaan komersial, perumahan, dan industri; pemanas berseri-seri listrik; pemanas berseri-seri listrik untuk keperluan
rumah tangga; pemanas bertenaga surya dan alat pendingin udara; pemanas cangkir USB-powered; pemanas celup;
pemanas elektrik untuk botol bayi; pemanas halogen; pemanas kamar mandi; pemanas kipas; pemanas luar, listrik; pemanas
minuman, listrik; pemanas minyak tanah; pemanas ruang listrik; pemanas teras, listrik; pemanas untuk kendaraan dan bagianbagian dan kelengkapannya, yaitu perangkat seperti radiator yang digunakan dalam memanaskan kabin kendaraan (heating
cores); pemanas untuk kolam air panas; pemanas untuk mandi; pemanas/kipas; pemanasan bantal, listrik, bukan untuk tujuan
medis; pemanasan laci untuk dapur; pemanasan listrik panci untuk tempat tidur; pemanggang [alat memasak]; pemanggang
barbekyu; pemantik piezo, selain untuk perokok; pemasangan dan peralatan kamar mandi termasuk toilet; pembakar;
pembakar Bunsen untuk penggunaan laboratorium; pembakar alkohol; pembakar asetilena; pembakar laboratorium; pembakar
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minyak; pembakar oxyhydrogen; pembakar pijar; pembakar untuk lampu; pembersih udara; pembersih udara portabel;
pembersih udara rumah tangga; pembersih udara untuk keperluan rumah tangga; pembersih udara untuk mobil; pembersih
udara, listrik; pembilas closet; pembilasan peralatan untuk toilet; pembuat es; pembuat es krim, self-pendingin; pembuat kopi
listrik untuk penggunaan rumah tangga; pembuat kopi tetes, listrik; pembuat kopi, listrik; pembuat popcorn listrik; pembuat
waffle listrik; pembuatan es mesin; pembuih susu yang dipanaskan dengan listrik; pemegang kap lampu; pemuatan peralatan
untuk tungku; pemurni air listrik untuk keperluan rumah tangga; pemurni air untuk keperluan industri; pemurni air untuk
keperluan rumah tangga; pemurni air untuk penggunaan rumah tangga; pemurni udara industri; penanak nasi listrik;
penangkal pukulan air; pencahayaan aparat menggabungkan serat optik; pencahayaan instalasi untuk kendaraan;
pencahayaan peralatan untuk kendaraan; pencahayaan peralatan untuk showcase; pencampuran katup untuk kran;
pendingin; pendingin air termasuk, air terjun, alat pengurang kelembaban udara, saringan air atau peralatan atau sistem
lainnya untuk mendinginkan (refrigerating), mendinginkan (cooling), menyaring, menukar udara, menyediakan, menyimpan;
pendingin air, air terjun, alat pengurang kelembaban udara, saringan air atau peralatan atau sistem lainnya untuk
mendinginkan (refrigerating), mendinginkan (cooling), menyaring, menukar udara, menyediakan, menyimpan dan atau
menyuplai air yang dapat diminum; pendingin anggur, listrik; pendingin aparat untuk tujuan penyimpanan medis; pendingin
elektrik untuk transistor daya; pendingin instalasi untuk gas; pendingin instalasi untuk tembakau; pendingin udara; pendingin
udara yang dapat dibawa kemana-mana; pendingin untuk tungku; pendinginan instalasi; pendinginan instalasi dan freezer;
penerangan (LED) untuk kendaraan; penerangan iluminasi darurat (lampu emergensi); penerangan jalan adaptif; penerangan
jalan cerdas; penerangan track; penerangan, pemanasan, pencairan es, pendingin udara serta komponen, bagian untuk
kendaraan darat, sepeda, sepeda motor, dan moped.; pengaman kursi toilet; pengasap untuk lebah; pengatur ketinggian
cairan tangki toilet; pengatur pancuran air bukan elektronik; pengatur untuk keran bukan elektronik; pengering cucian, elektrik,
untuk keperluan industri; pengering hood; pengering jatuh untuk mencuci; pengering laundry, listrik; pengering pukulan;
pengering rambut; pengering rambut untuk digunakan di salon kecantikan; pengering rambut untuk keperluan rumah tangga;
pengering sepatu listrik untuk keperluan rumah tangga; pengering tangan; pengering tangan otomatis; pengering tangan udara
listrik panas; pengering udara; penggemar aliran aksial untuk AC; penggemar jendela listrik; penggemar listrik menjadi bagian
dari instalasi AC rumah tangga; penggorengan dalam industri; penggorengan dalam, listrik; penggorengan memasak listrik;
penghangat handuk listrik; penghangat minuman, listrik; penghangat piring; penghangat piring listrik; penghangat saku;
penghangat saku Jepang diisi dengan bahan bakar; penghangat tangan USB-powered; penghangat tempat tidur; penghilang
bau aparat, bukan untuk penggunaan pribadi; penguap; pengukus makanan, listrik; pengumpul panas matahari; penjernih
udara untuk penggunaan kompartemen kendaraan; penlights; penurun udara; penutup bak mandi; penyalur (penerangan);
penyaring udara untuk ruangan; penyaring untuk aquarium; penyemprot kepala pancuran; penyemprot kitchen sink;
penyemprot kran; peralatan pembeku untuk keperluan industri; peralatan dan instalasi pasokan air; peralatan dan instalasi
pencahayaan; peralatan dan instalasi pendingin; peralatan dan instalasi sanitasi; peralatan dan perkakas pengaturan untuk
pipa air; peralatan distilasi, bukan untuk tujuan ilmiah; peralatan filtrasi yang berfungsi untuk kedalaman; peralatan kamar
mandi; peralatan memasak, listrik; peralatan memasak, listrik, yaitu broiling elektrik (electric broiling) dan panci panggangan
(grill pans), griddles listrik [peralatan memasak] dan loyang (baking sheets) untuk penggunaan di dalam dan di luar ruangan;
peralatan pasokan air; peralatan pelunak air untuk keperluan rumah tangga; peralatan pemanas lem; peralatan pemanas
tenaga surya; peralatan penerangan LED; peralatan pengaman untuk pipa air atau gas; peralatan penghangat udara;
peralatan penyediaan air minum; peralatan perawatan pakaian, yaitu peralatan sterilisasi (sterilizing), penghilang bau
(deodorizing) dan pengeringan untuk pakaian (listrik, untuk keperluan rumah tangga).; peralatan perawatan wajah elektrik
untuk penggunaan komersil; peralatan perawatan wajah elektrik untuk tujuan rumah tangga; peralatan sanitasi; peralatan
untuk air desinfektan; peralatan untuk bak cuci, bak dan bak mandi; peralatan untuk instalasi penyediaan air; peralatan untuk
instalasi penyediaan air dengan pengontrol aliran; peralatan untuk keperluan sanitasi; peralatan untuk menggelapkan warna
kulit; peralatan untuk rambut kering; peralatan ventilasi untuk keran; peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga, yaitu,
oven pemanggang roti, kompor induksi elektromagnetik untuk keperluan rumah tangga, roaster listrik, autoclave listrik,
pemasak-pemasak (cookers) sup listrik; peralatan-peralatan pembuatan air murni; peralatan-peralatan pembuatan air ultra
murni; peralatan-peralatan pemurni air untuk keperluan industri; peralatan-peralatan pengolahan air untuk pembuatan air
murni; peralatan-peralatan pengolahan air untuk pembuatan air ultra murni; peralatan/mesin pengolahan air; perangkat
pencahayaan LED; perangkat penyimpanan untuk menjaga kesegaran bahan makanan yang memiliki fungsi menghasilkan
potensi listrik pada lemari es dan freezer untuk keperluan rumah tangga dan industri; perangkat penyimpanan untuk menjaga
kesegaran bahan makanan yang memiliki generator potensial listrik pada lemari es dan freezer; perangkat pewangi
penghilang bau udara yang dioperasikan secara elektrik; perapian; perapian, domestik; percolators kopi, listrik; perebus/boiler
air listrik; peredam [pemanasan]; perlengkapan instalasi filter air minum; perlengkapan lampu; perlengkapan lampu, termasuk
perlengkapan lampu bertenaga surya; perlengkapan lilin pencahayaan; perlengkapan mandi; perlengkapan outdoor;
perlengkapan pembilasan; perlengkapan pencahayaan; perlengkapan pencahayaan dalam ruangan; perlengkapan pengontrol
polusi air; perlengkapan pipa mandi; pintu mandi; pipa [bagian dari instalasi sanitasi]; pipa boiler [tabung] untuk instalasi
pemanas; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi cekungan pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi mandi pipa;
pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi pipa mandi; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi wastafel pipa; pipa fleksibel
menjadi bagian dari mencuci tangan basin pipa instalasi; pipa menjadi bagian dari instalasi sanitasi; pipa untuk boiler
pemanasan; piring panas; piring panas untuk keperluan rumah tangga; piring pemanas; platform mandi; pompa panas; pot
memasak listrik; proyektor cahaya; radiator inframerah; radiator listrik untuk memanaskan bangunan; radiator pemanas
sentral; rakitan penerangan dioda [LED] untuk tanda-tanda yang menyala; reaktor nuklir; reflektor lampu; reflektor perahu;
reflektor sepeda; reflektor sepeda dan lampu sepeda; regulator suhu [katup termostatik] untuk radiator pemanas sentral;
regulator suhu otomatis [katup termostatik] untuk radiator pemanas sentral; reheaters udara; rel handuk dipanaskan; rice
cooker industri; roaster ikan; roaster kopi; roaster kopi, listrik; roaster listrik; roaster listrik untuk keperluan industri; roaster
listrik untuk keperluan rumah tangga; roaster malt; roaster tembakau; rotary kiln untuk keperluan industri; rotisseries listrik;
ruang bersih [instalasi sanitasi]; ruang listrik aparat pendinginan; ruang pembakaran; salju mesin pembuatan; saluran bak
mandi; saringan air pendingin.; saringan air.; saringan kompor luar/dalam; saringan pengering piring; saringan udara untuk alat
pendingin udara; saringan untuk saluran pembuangan air dikamar mandi; saringan untuk saluran pembuangan air/got;
saringan wastafel; saringan-saringan (filters) air keran rumah tangga, bukan elektrik; sauna kompor; sauna pemanas; sauna
wajah; sejenis katup (stop cocks) dan katup (stop valves) yang digunakan untuk menghentikan atau mengatur aliran air; sel
bahan bakar pendingin pompa [heat sink]; selang mandi; selimut pelindung keselamatan anak untuk spouts bathtub; semiotomatis mesin kopi listrik; senter; senter dipimpin; senter elektrik; senter pointer; separator untuk pendingin udara, yaitu
separator untuk memisahkan pendingin dari gas dan cairan; septic tank; septic tank untuk keperluan industri; septic tank untuk
keperluan rumah tangga; serat aparat pencahayaan optik; shower genggam; shower penyemprot [pipa fitting]; sink; sink
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dapur; sisi-entry mandi untuk digunakan oleh fisik cacat; sistem chiller ice rink; sistem irigasi tetes; sistem pencahayaan, yaitu
modul LED (dioda pemancar cahaya), catu daya dan kabel; sistem pengolahan air limbah modular terdiri dari pompa
submersible penggerak hidrolik opsional; sistem penyaringan air minum; sistem sprinkler untuk irigasi rumput; sistem tumbuh
hidroponik; sorot; sorot intensitas tinggi; sorot saku; spouts bath tub; steamer rambut untuk salon kecantikan; steker lampu
listrik; sterilisasi bukan untuk keperluan medis; sterilisasi buku; sterilisasi listrik untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi
sayuran dengan pembilas; sterilisasi sepatu untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi susu; sterilisasi uap; sterilisasi udara;
sterilisasi ultrasonik; sterilisasi ultrasonik untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi ultraviolet; sterilisasi ultraviolet untuk
pengolahan air; stockpots listrik; sub modul pendingin untuk mesin pendingin atau sel bahan bakar; sumbat untuk bak cuci;
susu instalasi pendingin; tabung air (water tubes) sebagai bagian dari instalasi pemurnian air reverse osmosis; tabung
bercahaya untuk penerangan; tabung debit, listrik, untuk penerangan; tabung lampu neon; tanaman desalinasi air; tanaman
pembuangan limbah; tangki air bertekanan; tangki air industri; tangki air panas; tangki air panas tenaga surya; tangki air
tekanan; tangki pembilasan; tangki penyimpanan air untuk pengolahan; tank ekspansi untuk instalasi pemanas sentral; tank
flushing; tank toilet; tempa, portable; tempat cuci piring; tenda mandi; tenda mandi untuk berkemah; termo-pot, listrik; toaster
roti; toaster roti listrik untuk keperluan rumah tangga; toilet; toilet diadaptasi untuk digunakan oleh fisik cacat; toilet hemat air;
toilet portable; toilet untuk hewan kecil; toilet, portable; tongkat cahaya chemiluminescent; trek pencahayaan; trek
pencahayaan [aparat pencahayaan]; tungku difusi untuk keperluan industri; tungku industri; tungku peleburan; uap merkuri
lampu; udara filter untuk unit AC; ultraviolet halogen logam uap lampu; unit AC; unit desalinasi; unit humidifier sebagai bagian
dari kendaraan; unit lampu track listrik; unit pelunakan air listrik untuk keperluan rumah tangga; unit pembersih udara; unit
pemurni udara; unit pemurni udara untuk keperluan industri; unit pemurni udara untuk keperluan rumah tangga; unit pemurni
udara untuk penggunaan komersial; unit pemurni udara untuk penggunaan rumah tangga; unit pemurnian air; unit pemurnian
air limbah; unit pemurnian air untuk memproduksi air minum; unit penanganan udara; unit pendingin untuk mendinginkan kursi
penumpang kendaraan bagian belakang; unit pengeluaran makanan dan minuman yang dikontrol suhu, selain mesin penjual
otomatis; unit penghilang bau ruang listrik; unit pengolahan air; unit polimerisasi dipanaskan untuk senyawa restorasi gigi; unit
toilet stool dengan semprotan air pencuci; ventilasi [AC] instalasi untuk bangunan; ventilator turbin [aparat ventilasi]; wadah
pendingin dan wadah pembeku; wajan listrik; wastafel dapur untuk penggunaan komersial; wastafel untuk digunakan mencuci
tangan di ruang bedah; alat pembersih untuk keran air; alat pengering air yang dapat mengeringkan sendiri [self-draining]
merupakan bagian dari instalasi penyediaan air; alat sterilisasi air; bak cuci untuk dapur, cucian dan kamar mandi; keran air;
ketel air dan pendingin air===
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platform belanja komparatif online untuk vendor barang dan jasa gigi; menyediakan layanan konsultasi dan jasa konsultasi
dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk bisnis industri dan komersial;
menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk perusahaan
industri dan komersial; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri dan komersial; organisasi
pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan
untuk tujuan promosi dan iklan komersial; penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk
tujuan komersial; perwakilan, agen dan mengatur iklan online di jaringan komputer; perwakilan, agen dan mengatur
penyediaan ruang untuk iklan barang dan jasa===
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: ===(instalasi) filter air reverse osmosis untuk keperluan pertanian; AC panel untuk digunakan dalam walk-in pendingin; AC

740

untuk kendaraan; AC untuk ruang
pemrosesan data; ALAT PENGERITING RAMBUT LISTRIK; AVOUR; Aerasi, Khususnya untuk ruang tamu; Alat aerasi,
Khususnya untuk ruang tamu; Alat dan mesin pemurnian air reverse osmosis; Alat listrik untuk membuat minuman; Alat
memasak; Alat pemanas dan pendingin udara gabungan; Alat pemanas dari keramik; Alat pemanas listrik untuk memasak
untuk keperluan industri; Alat pemanas ruang udara panas [untuk keperluan industri]; Alat pemanas udara untuk keperluan
rumah tangga atau industri; Alat pembersih udara, Khususnya untuk ruang tamu; Alat pemurni udara, Khususnya untuk ruang
tamu; Alat pendingin udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Alat pengatur pakaian yang menggunakan listrik
untuk keperluan rumah tangga; Alat pengeriting rambut (hair drayer), kipas angin, lampu infra untuk keperluan kecantikan dan
lampu-lampu khusus untuk kecantikan.; Alat penghangat kaki elektrik Jepang untuk keperluan rumah tangga; Alat penurun
kelembaban untuk keperluan rumah tangga; Alat penurun tingkat kelembaban udara dalam ruangan dengan cara
mendinginkannya secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Alat penyangrai kopi; Alat
penyejuk minuman; Alat sterilisasi ultraviolet untuk pengobatan dengan bantuan air; Alat sterilisasi untuk peralatan operasi;
Alat untuk mengeluarkan insektisida atau pengusir serangga; Alat untuk menjaga minuman panas tetap hangat, alat untuk
membuat air hangat; Alat untuk menyaring dan memasak kopi; Alat untuk menyediakan air panas; Alat ventilasi (AC) untuk
keperluan rumah tangga atau industri; Aparat pengolahan udara, Khususnya untuk tempat tinggal; Aparatus dan instrumen,
semua untuk memberikan wewangian, memurnikan atau menyegarkan udara, yaitu: lilin beraroma listrik, pembersih udara,
dispenser listrik untuk penyegar udara; Aparatus dan instrumen, semua untuk memberikan wewangian, memurnikan atau
menyegarkan udara, yaitu: pembersih udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai, dispenser untuk penyegar udara
yang dioperasikan dengan listrik atau baterai, pengharum udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai; Aparatus
pengering sampah makanan; Bagian untuk peralatan pendingin udara; Bak untuk perendam kaki; Berko; COP LAMPU
KENDARAAN; Clean Out ( Alat Sanitari ); Dehumidifier, Khususnya untuk ruang tamu; Dispenser air; Dispenser pengharum
listrik; Elemen pemisah udara dan minyak.; Evaporator untuk pendingin udara; Filter
virus untuk ventilasi; Filter udara untuk peralatan pendingin udara; Filter untuk digunakan dengan peralatan AC; Filter untuk
digunakan dengan peralatan untuk penyediaan air; Filter untuk membersihkan udara; Fitting lampu; Floor Drain ( Alat Sanitari
); Gambar cahaya proyektor; Hidran untuk dapur; Humidifier penghasil anion; Instalasi dan freezer pendingin; Instalasi dan
mesin pendingin; Instalasi dan peralatan instalasi untuk mobil; Instalasi pelembab udara, Khususnya untuk ruang tamu;
Instalasi pemanas untuk penggunaan industri; Instalasi pemurnian air limbah untuk sistem reklamasi dan penggunaan
kembali; Instalasi pendingin udara domestik; Instalasi pendingin udara untuk penggunaan komersial; Instalasi penerangan,
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pemanasan, penghasilan uap, memasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi
kesehatan; Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air
dan instalasi kesehatan; Instalasi penguapan; Instalasi sterilisasi; Instalasi untuk membuat kopi; Kain penutup elektrik; Kakus
(WC); Karpet-karpet yang dipanaskan dengan listrik untuk keperluan rumah tangga; Kasur-kasur pemanas (listrik) bukan untuk
tujuan medis; Kemasan pemanas (bukan untuk keperluan medis); Keran; Keran air minum; Keran galon; Keran guci; Keran
ledeng; Keran untuk pipa; Ketel untuk instalasi penyedia air panas; Kipas
ventilasi; Kipas angin; Kipas bertenaga listrik untuk keperluan ventilasi; Kipas listrik yang bisa diangkut; Kipas untuk peralatan
AC; Kipas-kipas pemanas dengan fungsi penghembus; Kloset air; Kombinasi pengering mesin cuci-; Kompor–kompor gas;
Kontainer berpendingin yang dapat dibongkar pasang; Kotak pengering udara dan kotak pengering udara untuk mengeringkan
gas melalui pengisap/penyerap untuk cairan.; Kotak pengering udara untuk mengeringkan dan pemisahan udara-minyak dari
aliran gas.; LAMPU HIAS; LAMPU LANTAI; LAMPU PAFON; LAMPU SELANG; LED umpan memancing; Lampion untuk
hiasan pesta; Lampu Berko; Lampu Blitz; Lampu CFL/LHE / lampu hemat energi; Lampu Colen; Lampu Depan Untuk Motor;
Lampu Iklan; Lampu Kotak untuk Iklan; Lampu LED; Lampu Pijar; Lampu anti kabut kendaraan; Lampu belajar; Lampu
darurat; Lampu diatas kepala; Lampu dinamo kendaraan; Lampu gantung plafon; Lampu lantai; Lampu lilin LED; Lampu listrik
dan peralatan penerangan lainnya; Lampu luar ruang; Lampu malam; Lampu meja; Lampu mobil; Lampu patri; Lampu
pembasmi hama untuk memurnikan udara; Lampu penerangan konstruksi; Lampu perangkap serangga; Lampu pintar; Lampu
sorot; Lampu sorot yang bisa digerakan sesuai dengan treknya; Lampu spot; Lampu suasana LED; Lampu surya; Lampu
tegak; Lampu untuk dekorasi; Lampu untuk di dinding; Lampu untuk instalasi eksternal; Lampu untuk menerangi tangga, pintu
dan bagian bangunan lainnya; Lampu untuk pemasangan di dinding; Lampu untuk penerangan dalam ruangan; Lampu untuk
penerangan industrial; Lampu untuk penerangan jalan umum; Lampu untuk penerangan kantor; Lampu untuk penerangan luar
ruangan; Lampu untuk penerangan pabrik; Lampu untuk penerangan restoran; Lampu untuk penerangan rumah; Lampu untuk
penerangan taman; Lampu yang dioperasikan dengan baterai portabel yang dapat ditempatkan pada permukaan dimana
sumber cahaya lain tidak tersedia; Lampu–lampu LED (Light Emitting Diode); Lemari es; Lembar penahan panas untuk bak
mandi; Lembaran aroma/pewangi untuk alat pengatur pakaian yang menggunakan listrik untuk keperluan rumah tangga;
Matras-matras pemanas elektrik; Matras-matras tidur elektrik; Menara lampu; Mesin kopi bubuk; Mesin kopi dan biji kopi
sangrai; Mesin kopi ekspreso; Mesin kopi espresso; Mesin lampu LED; Mesin listrik penyimpan minuman anggur untuk
keperluan rumah tangga; Mesin pembuat es; Mesin pembuat kopi bubuk; Mesin pendingin; Mesin pengering kuku untuk salon
kecantikan; Mesin pengering piring untuk restoran; Mesin pengering untuk pertanian; Mesin roti; Mesin, peralatan untuk
pengolahan steril;; Mesin–mesin pengeringan pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga dengan fungsi mensterilisasi, menghilangkan bau dan merawat ketahanan lipatan pada pakaian; Mesin–mesin yang
mengatur pencucian pakaian dengan pengeringan pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga; Oncor; Oven dapur listrik; Oven, selain untuk penggunaan laboratorium; Panggangan; Pelembab (humidifiers)
elektrik untuk keperluan rumah tangga; Pelita (Lampu Minyak); Pelunak air untuk keperluan industri; Pemanas untuk mobil;
Pemanggang [peranti memasak]; Pemanggang kopi; Pemantul cahaya lampu; Pembersih udara; Pembersih udara rumah
tangga; Pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Pemurni air; Pemurni air untuk keperluan industry; Pemurni air untuk
keperluan komersial; Penahan kap lampu; Pendingin susu; Pendingin udara untuk keperluan industri; Pendingin udara untuk
keperluan rumah tangga atau industri; Pendingin, listrik; Penerangan LED; Penerangan LED untuk banjir; Penerangan LED
untuk jalan; Penerangan LED untuk terowongan; Penerangan pemancar cahaya [LED]; Pengering binatu, listrik, untuk
keperluan industri; Pengering futon elektrik untuk keperluan rumah tangga; Pengering pakaian elektrik (menggunakan tenaga
listrik); Penggiling tortilla, listrik; Penghangat-penghangat kasur (listrik) bukan untuk tujuan medis; Penguap kain; Penguappenguap (vaporizers) elektronik selain untuk rokok-rokok elektronik; Penjernih udara untuk keperluan rumah tangga atau
industri; Penurun kelembaban udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Penyaring air limbah; Penyaring presisi
untuk pengolahan air; Peralatan
pemanas udara, khususnya untuk ruang keluarga; Peralatan sterilisasi; Peralatan dan instalasi untuk keperluan penerangan,
pemanasan, pendinginan, pembangkit uap, memasak, mengeringkan, ventilasi, persediaan air dan sanitasi; Peralatan dan
instrument yang digunakan dalam mensterilisasi cairan dan gas yang digunakan dalam industri bioteknologi; Peralatan dan
instrument yang digunakan dalam mensterilisasi cairan dan gas yang digunakan dalam industri farmasi; Peralatan dan
instrument yang digunakan dalam mensterilisasi cairan dan gas yang digunakan dalam industri medis; Peralatan dan
komponen untuk penerangan, pemanas, pencairan es, dan pendingin udara; Peralatan dan perlengkapan pemanas air;
Peralatan dan perlengkapan pendingin air; Peralatan electrothermic rumah tangga, selain untuk tujuan kecantikan atau
sanitasi; Peralatan humidifikasi untuk
digunakan dengan peralatan pendingin udara; Peralatan membran dalam bentuk filter untuk memurnikan air; Peralatan
pemurnian dan pengolahan air limbah; Peralatan pendingin udara bergerak; Peralatan pendingin udara jendela; Peralatan
pendingin udara, Khususnya untuk fungsi pengaturan pemanas, pendingin dan pelembab; Peralatan penerangan dinding;
Peralatan penerangan khususnya untuk jam dan alarm jam atau sensor yang memantau kesehatan dan kesejahteraan;
Peralatan penerangan listrik malam; Peralatan pengeringan untuk pakan ternak; Peralatan untuk membuang air yang sudah
dipanaskan dan/atau didinginkan; Peralatan untuk pemanas dan penyediaan air; Peralatan untuk penerangan, pemanasan,
pemasakan, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air, dan keperluan sanitasi; Peralatan-peralatan electrothermic
rumah tangga; Perangkat selaput dalam bentuk saringan–saringan untuk pemurnian air; Perkakas pengendali suhu untuk
kendaraan; Perkolator alat pembuat kopi (listrik); Perlengkapan lampu langit-langit; Perlengkapan lampu pembesar listrik;
Perlengkapan pencahayaan LED (light emitting diode) untuk digunakan dalam tampilan, komersial, industri, perumahan, dan
aplikasi pencahayaan aksen arsitektur; Perlengkapan pencahayaan yang mengintegrasikan pencahayaan alami dan lampu
neon ke dalam fixture; Perlengkapan untuk bola lampu pijar; Pipa cabang menjadi bagian dari pendingin udara; Pipa cabang
menjadi bagian dari perlatan penyejuk udara; Pipa instalasi AC; Pot kopi elektrik; RUMAH LAMPU KENDARAAN; Rak untuk
peralatan disinfeksi dan sterilisasi; Regulator gas; Regulator gas untuk jaringan gas bumi rumah tangga; Rel untuk peralatan
disinfeksi dan sterilisasi; Ruang pendingin; Ruang pendingin berukuran kontainer untuk penyimpanan bahan makanan;
Ruangan penyimpanan dingin modular; Rumahan lampu (fitting lampu); Saluran air untuk kamar mandi; Sandal-sandal
elektrik; Saringan air jalan toll ( Deck Drain ); Saringan air untuk keperluan sanitasi; Saringan karbon aktif.; Saringan kopi
(listrik); Saringan lemak ( Kitchen sink ); Saringan nano untuk mendaur ulang air limbah industri dan domestik; Saringan
sistem pencuci (washer).; Saringan untuk bak cuci piring dan/atau wastafel.; Saringan untuk kompresor pendingin hawa (AC).;
Screen Shower; Selang lentur bagian dari alat penyejuk udara; Selang lentur untuk pendingin udara; Selimut elektrik; Selimut
kaki elektrik; Selongsong lampu; Sirkulator-sirkulator; Sistem instalasi gas medis atau kesehatan; Sistem sterilisasi uap;
Sterilisasi Peralatan Makan; Sterilisasi toilet UV untuk keperluan rumah tangga; String lampu; Tas untuk sterilisasi; Teko kopi
listrik; Tudung
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untuk peralatan pendingin udara; Tungku masak [oven]; Tutup bak kontrol ( Man hole ); Tutup saluran got ( Grating ); Unit AC
yang
dipasang di jendela; Unit dispenser dan diffuser untuk mengeluarkan dan menyebarkan aroma pada ruangan; Unit pendingin
udara perumahan; Unit sterilisasi untuk keperluan medis; Unit sterilisasi untuk penggunaan medis; Ventilator; Wicks diadaptasi
untuk kompor minyak; aerator hemat air kran; aerator keran; air mancur; air mancur coklat; air mancur coklat, listrik; air
mancur dalam ruangan; air mancur dekoratif; air mancur hias; air mancur meja hias; akuarium lampu; akumulator panas
matahari; akumulator untuk sistem pendingin udara untuk kendaraan; alat barbecue; alat berupa tabung tertutup yang
digunakan untuk mensterilisasi linen dan alat kesehatan rumah sakit dengan menggunakan uap panas bersuhu tinggi; alat dan
mesin penyaring udara; alat desinfektan untuk air; alat distilasi untuk keperluan industri; alat distilasi untuk proses kimia; alat
distilasi vakum untuk keperluan industri; alat ion kromatografi pertukaran otomatis untuk keperluan industri; alat ionisasi udara
atau alat ionisasi air; alat ionisasi untuk pengolahan air; alat ionisasi untuk pengolahan udara; alat kromatografi cair untuk
keperluan industri; alat kromatografi gas untuk keperluan industri; alat kromatografi otomatis untuk keperluan industri; alat
kromatografi untuk keperluan industri; alat listrik untuk sterilisasi dan detoksifikasi (detoxification) makanan dan benda-benda
dengan efek penghilang bau; alat medis yang berbentuk pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan
menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi; alat memasak untuk menggoreng dengan minyak; alat montase dibentuk
untuk tungku; alat pelembab udara; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan
uap bersuhu dan bertekanan tinggi; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan
uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk keperluan medis; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi
dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk penggunaan medis; alat pemanas listrik tertutup yang
digunakan untuk mensterilisasi makanan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi; alat pembakar dengan listrik
untuk keperluan industri; alat pembuat teh dan kopi listrik; alat pemurni air; alat pemurni air listrik untuk keperluan rumah
tangga; alat pemurni air non-listrik untuk keperluan rumah tangga; alat pemurni air untuk keperluan komersial; alat pencuci
desinfektan; alat pendingin minuman; alat pengatur kelembapan udara bagi keperluan rumahtangga yang digerakkan USB;
alat pengatur untuk pengolahan air; alat pengering rambut untuk keperluan industri; alat penggoreng listrik yang memiliki
generator potensial listrik untuk mencegah minyak dari degradasi untuk keperluan industri; alat penggoreng tanpa minyak (air
fryers); alat penghasil ion untuk keperluan rumah tangga; alat penghilang bau udara; alat pengontrol tekanan (alat pengatur)
untuk alat pengolahan air; alat steamer rambut; alat sterilisasi udara untuk keperluan rumah tangga; alat sterilisasi untuk botol
bayi; alat uap untuk kulit; alat untuk pengatur kelembapan udara di dalam ruangan [aparatus]; alat untuk pengatur kelembapan
udara yang berisi air dan diletakkan pada radiator pemanas sentral; alat untuk pengolahan air; alat untuk penyaring air minum;
alat ventilasi; aparat AC; aparat air pelunakan; aparat aparat dan gas pemurnian gas scrubbing; aparat dan instalasi AC;
aparat dan instalasi memasak; aparat dan instalasi pengering; aparat dan instalasi untuk penggunaan komersial memasak;
aparat dan mesin pemurni air; aparat dan mesin pemurni udara; aparat disinfektan untuk tujuan medis; aparat disinfektan
untuk uang kertas; aparat gabungan untuk pendinginan dan pembekuan; aparat humidifikasi untuk digunakan dengan aparat
AC; aparat irigasi untuk hortikultura; aparat irigasi untuk keperluan pertanian; aparat membersihkan udara; aparat minumanpendingin; aparat pelunakan air dan instalasi; aparat pemanas di bawah lantai; aparat pemanas induksi listrik; aparat pemanas
lantai; aparat pemanasan, listrik; aparat pembersih minyak; aparat pemurni air untuk keperluan rumah tangga; aparat
pemurnian untuk pembuangan air; aparat pendingin; aparat pendingin udara; aparat pendinginan; aparat pengendalian
lingkungan dan instalasi untuk penerangan, memasak, pendinginan dan sanitasi tujuan; aparat pengendalian lingkungan dan
instalasi untuk tujuan memasak; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan pencahayaan; aparat
pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan pendinginan; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan
sanitasi; aparat pengendalian lingkungan untuk penerangan, memasak, pendinginan dan sanitasi tujuan; aparat pengendalian
lingkungan untuk tujuan memasak; aparat pengendalian lingkungan untuk tujuan pencahayaan; aparat pengendalian
lingkungan untuk tujuan pendinginan; aparat pengendalian lingkungan untuk tujuan sanitasi; aparatur desalinasi; aparatur
desiccating; aparatur filtrasi akuarium; aparatur kriogenik; aparatur mandi hydromassage; aparatur pakan pengeringan hewan;
aparatur pemurni udara; aparatur pemurnian air; aparatur pencahayaan; aparatur pencahayaan panel datar; aparatur
pencahayaan panggung; aparatur pengeringan; aparatur penghilang bau udara; aparatur sauna; aparatur sauna wajah;
aparatur scrubbing gas; aparatur sterilisasi buku; aparatur sterilisasi udara; aparatur udara panas; aparatus industri untuk
memurnikan air; aparatus ionisasi untuk pengobatan cairan dan gas untuk keperluan industri, komersial atau pertanian;
aparatus ionisasi untuk pengobatan udara; aparatus ionisasi untuk pengobatan udara atau air; aparatus ionisasi untuk
pengolahan air; aparatus pemanas ruangan listrik untuk keperluan rumah tangga; aparatus pengatur kelembapan udara;
aparatus pengatur kelembapan udara, selain untuk keperluan medis; aparatus pengeringan makanan ternak; aparatus
pengeringan serat kimia; aparatus pengeringan tangan untuk kamar kecil; aparatus pengeringan untuk proses kimia; aparatus
penghasil uap; aparatus penyegar udara; aparatus untuk air industri pemurnian; aparatus untuk dehidrasi limbah makanan;
aparatus untuk digunakan dalam penguapan; aparatus untuk dispensing es; aparatus untuk fondue, listrik; aparatus untuk
fondue, non-listrik; aparatus untuk memurnikan air keran; aparatus untuk raclette, listrik; aparatus untuk rambut kering;
aparatus untuk tujuan penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendingin, pengeringan, ventilasi, pasokan air
dan sanitasi; bagian komponen untuk memanaskan dan sistem pendingin udara untuk kendaraan, yaitu katup ekspansi; bak
cuci untuk didapur; bak cuci untuk piring dan peralatan dapur; bak jet hot; bak mandi; bak mandi untuk mandi sitz; bantal
pemanasan [bantalan], bukan untuk keperluan medis; basa lamp; bath tub jet; batu sauna; batuan lava untuk digunakan dalam
pemanggang barbekyu; bejana kakus gaya Jepang; berdiri bebas teras gas pemanas; berdiri bebas teras pemanas listrik;
berwarna menyala obor taman; berwarna obor menyala; biaya overhead mandi; bibcocks; bidet air mancur; bidet listrik untuk
keperluan rumah tangga; bilik atau box pancuran mandi; bilik mandi; bioreaktor untuk digunakan dalam pengolahan air limbah;
bioreaktor untuk digunakan dalam pengolahan limbah; bir kopi, listrik; blast furnace; blower cerobong asap; blower rambut;
blower udara panas; bohlam indikator kendaraan; boiler air panas; boiler pemanas sentral; boiler pemanasan; boiler ruang
cuci; boiler telur, listrik; boiler untuk instalasi pemanas; boiler untuk mandi; boiler, selain bagian dari mesin; bola disko
menyala; bola lampu; bola lampu LED; bola lampu elektrik; bola lampu mobil; bola lampu neon kompak [CFL]; bola lampu
untuk sinyal arah untuk kendaraan; bola lampu, listrik; bola pelampung untuk tangki toilet; botol air panas; briket keramik untuk
digunakan dalam pemanggang barbekyu; busur lampu; candelabras, listrik; cartridge filter akuarium; cekungan shampoo; ceret
listrik untuk keperluan rumah tangga; ceret tanpa kabel, listrik; ceret teh, listrik; ceret, listrik; cerobong asap cerobong asap;
cerobong asap lampu; cerobong asap untuk boiler pemanasan; cerobong asap untuk lampu minyak; cetakan wafel, listrik;
cincin memasak; coffeepots listrik tanpa kabel; cooktops; cryostats, selain untuk penggunaan laboratorium; data biometrik,
detak jantung, pergerakan tubuh, dan kalori yang terbakar.; defrosters untuk kendaraan; dehumidifiers; dehumidifiers industri;
dehumidifiers untuk digunakan dalam ruang operasi; dehumidifiers, listrik; dehydrators makanan, listrik; dinamo lampu untuk
sepeda; dioda pemancar cahaya [LED] aparatur pencahayaan; dipasang
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kain selimut untuk botol air panas; dipasang kain selimut untuk kepala steamer garmen; dipasang kain selimut untuk toaster
listrik; dipasang mencakup spa; dispenser disinfektan untuk toilet; dispenser minuman, listrik; dosis katup [bagian dari instalasi
pemanas atau gas]; downlight; elektrik dipanaskan bantalan, bantal dan selimut, bukan untuk tujuan medis; elemen pemanas;
espresso mesin, listrik; evaporator; evaporator untuk peralatan pendingin udara; evaporator untuk proses kimia; extractors
[ventilasi atau AC]; fans untuk aparat AC; fans untuk instalasi AC; fiitting, berbentuk, untuk tungku; filamen magnesium untuk
penerangan; filamen untuk lampu listrik; filter air; filter air reverse osmosis; filter air reverse osmosis untuk keperluan industri;
filter akuarium; filter bidet; filter elektrostatis untuk penyaringan air reverse osmosis; filter impurities (impurities filters) untuk
instalasi pemurnian air reverse osmosis; filter kopi, bukan dari kertas, menjadi bagian dari pembuat kopi listrik; filter kopi,
listrik; filter kran; filter pemurnian air listrik untuk keperluan rumah tangga; filter pengolahan air; filter pengolahan air reverse
osmosis; filter tekanan berlebih untuk pemurnian air reverse osmosis (selain mesin); filter udara untuk instalasi industri; filter
udara untuk keperluan industri; filter udara untuk keperluan rumah tangga; filter udara untuk penggunaan industri; filter untuk
AC; filter untuk air minum; filter untuk air minum reverse osmosis; filter untuk aparatur pencahayaan; filter untuk bidet; filter
untuk digunakan dengan peralatan untuk pasokan air reverse osmosis; filter untuk kerudung extractor; filter untuk kolam air
panas; filter untuk kolam renang; filter untuk mencegah impurities dalam air; filter untuk pembersih udara; filter untuk
pencahayaan panggung; filter untuk perangkat pelepas air reverse osmosis; filter warna untuk aparatur pencahayaan; fitting
mandi; fitting mandi udara panas; fitting, berbentuk, untuk oven; flare asetilena; fondue pot, listrik; fondues [aparat memasak],
listrik; footmuffs, elektrik dipanaskan; footwarmers, listrik atau non-listrik; footwarmers, non-listrik; freezer; freezer dada;
freezer kriogenik; freezer untuk tujuan penyimpanan medis; gabungan alat pemanas dan pendingin udara; gas memasak
oven; gelas lampu; gelas untuk lampu minyak; generator acetylene; generator busa untuk tujuan hiburan; generator
microbubble untuk mandi; generator uap; gerak lampu keamanan sensitif; griddles bertenaga gas-[peralatan memasak]; guci
kopi, listrik; halogen bola lampu; heat sink untuk digunakan dalam alat pemanas; hibachis [aparat pemanas Jepang]; hidran
kebakaran; humidifier; humidifier industri; humidifier untuk alat musik; humidifier untuk keperluan rumah tangga; humidifier
untuk radiator pemanas sentral; humidifier, listrik; impeler [bagian dari aparat AC]; impeller udara untuk ventilasi; industri oven
memasak; insenerator sampah; insinerator; insinerator limbah untuk keperluan rumah tangga; insinerator sampah untuk
keperluan rumah tangga; instalasi AC domestik; instalasi AC sentral; instalasi AC sentral untuk keperluan industri; instalasi AC
sentral untuk keperluan rumah tangga; instalasi AC untuk keperluan industri; instalasi air pelunakan; instalasi conveyor abu,
otomatis; instalasi cryosauna; instalasi dan mesin pendingin; instalasi desalinasi; instalasi distribusi air; instalasi kamar mandi;
instalasi kamar yang bersih; instalasi kayu lapis pengeringan; instalasi mandi; instalasi mandi mandi; instalasi mandi sauna;
instalasi memasak; instalasi otomatis untuk membuat kopi; instalasi pakan pengeringan hewan; instalasi pemanas; instalasi
pemanas air panas; instalasi pemanas di bawah lantai; instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir; instalasi pemurni air; instalasi
pemurnian air reverse osmosis; instalasi pencahayaan; instalasi pencahayaan serat optik; instalasi pencahayaan untuk
kendaraan udara; instalasi pendingin air; instalasi pendingin untuk air; instalasi pendingin untuk cairan; instalasi pengendalian
lingkungan untuk penerangan, memasak, pendinginan dan sanitasi tujuan; instalasi pengendalian lingkungan untuk sanitasi
tujuan; instalasi pengendalian lingkungan untuk tujuan memasak; instalasi pengendalian lingkungan untuk tujuan
pencahayaan; instalasi pengeringan; instalasi penyaringan udara; instalasi polimerisasi; instalasi sanitasi; instalasi untuk
bahan bakar nuklir pengolahan; instalasi untuk membakar gas; instalasi untuk penerangan jalan; instalasi untuk pengolahan
bahan bakar nuklir dan bahan moderator nuklir; instalasi untuk penyaringan air reverse osmosis; ionizers air; ionizers udara
rumah tangga; kamar bersih; kamar mandi prefabrikasi yang dijual sebagai satu kesatuan; kamar mandi tenggelam; kap
lampu; kapal uap handuk; kapal uap handuk untuk salon rambut; kapal uap rambut untuk digunakan di salon kecantikan;
kapas membuat permen mesin; kapsul coklat, dapat diisi ulang, untuk mesin kakao listrik; kapsul kakao kosong untuk mesin
kakao listrik; kapsul kakao yang dapat digunakan kembali untuk mesin kakao listrik; kapsul kakao yang dapat diisi ulang untuk
mesin kakao listrik; kapsul kakao, dapat digunakan kembali, untuk mesin kakao listrik; kapsul kakao, kosong, untuk mesin
kakao listrik; kapsul kopi kosong untuk mesin kopi elektrik; kapsul kopi yang dapat digunakan kembali untuk mesin kopi listrik;
kapsul kopi yang dapat diisi ulang untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi, dapat digunakan kembali, untuk mesin kopi listrik;
kapsul kopi, dapat diisi ulang, untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi, kosong, untuk mesin kopi listrik; kapsul teh kosong untuk
mesin teh listrik; kapsul teh yang dapat digunakan kembali untuk mesin teh listrik; kapsul teh yang dapat diisi ulang untuk
mesin teh listrik; kapsul teh, kosong, untuk mesin teh listrik; kapsul teh, yang dapat digunakan kembali, untuk mesin teh listrik;
kapsul teh, yang dapat diisi ulang, untuk mesin teh listrik; karbon untuk lampu busur; kartrid-kartrid saringan (filter cartridges)
untuk pemurni air; katub keran; katup air; katup air untuk sistem pendingin udara untuk kendaraan; katup hidran dari Logam;
katup kontrol mandi; katup pancuran; katup pelepas tekanan (peralatan pengaman) untuk alat pengolahan air; katup
pengendali ketinggian di tangki; katup pengontrol suhu [bagian dari instalasi penyediaan air] (temperature control valves; katup
radiator termostatik; katup udara untuk instalasi pemanas uap; kelopak untuk kursi toilet; kepala kompor; kepala pancuran;
kepala pancuran genggam; kepala shower; keran; keran *; keran air; keran air pancur; keran bidet; keran dapur yang
bermacam-macam model/bentuk (kitchen mixed faucets); keran saluran pipa; keran termostatik; keran untuk bak cuci; keran
untuk mencuci baskom tangan; keran untuk pipa; keran untuk pipa dan saluran pipa; keran yang digunakan untuk di dapur;
keran yang digunakan untuk kamar mandi; kerangka-kerangka saringan (filter housings) untuk pemurni air; kerudung extractor
untuk dapur; kerudung kompor; kerudung untuk aparat AC; keselamatan lampu untuk digunakan di bawah tanah; ketel uap;
kiln; kiln furniture [penopang]; kimia akan mengaktifkan pemanasan bantalan, bukan untuk tujuan medis; kipas [bagian dari
instalasi pendingin udara]; kipas angin [AC]; kipas listrik portabel; kipas pendingin; kloset portabel dan sekali pakai; kolam air
panas; kolom distilasi; kolom distilasi vakum untuk keperluan industri; kolom kromatografi untuk keperluan industri; kompor;
kompor batubara; kompor berkemah; kompor couscous, listrik; kompor gas untuk keperluan rumah tangga; kompor induksi;
kompor lambat listrik; kompor listrik; kompor minyak; kompor portable untuk penggunaan berkemah; kompor tekanan, listrik;
kompor telur, listrik; kondisioner kulit elektrik menggunakan ion introducers untuk tujuan rumah tangga; korek api *; korek api
[aparat] untuk pemanggang; korek api lilin; kotak keren portabel, listrik; kotak lampu; kotak pendingin, listrik; kran hemat air;
kran mixer untuk pipa air; kran otomatis; kran tunggal tuas untuk tenggelam; kran untuk pipa dan pipa; kulkas kimchi; kulkas
kosmetik; kulkas listrik untuk keperluan rumah tangga; kumparan [bagian dari penyulingan, pemanasan atau pendinginan
instalasi]; kursi toilet; kurung untuk pembakar gas; lampu; lampu LED kuku; lampu Natal musik; lampu Natal, selain lilin; lampu
Trailer; lampu aksen untuk penggunaan dalam ruangan; lampu akuarium; lampu baca dan lampu buku; lampu belakang mobil;
lampu belakang untuk kendaraan; lampu belakang untuk kendaraan darat; lampu bertenaga surya; lampu besar untuk mobil;
lampu bola; lampu bolam; lampu buku; lampu cadangan untuk kendaraan darat; lampu curling; lampu dekoratif; lampu
dekoratif untuk liburan; lampu depan portabel; lampu depan untuk tujuan pencahayaan; lampu desktop yang USB-powered;
lampu dinding; lampu directional untuk sepeda; lampu discharge; lampu elektrik dan peralatan penerangan lainnya; lampu
gantung; lampu gas; lampu halogen; lampu helm; lampu iluminasi panggung; lampu indikator untuk ruang operasi; lampu
inframerah, bukan untuk tujuan medis; lampu jalan; lampu keamanan; lampu keamanan untuk
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penggunaan outdoor; lampu kendaraan; lampu kepala mobil; lampu kerja; lampu keselamatan; lampu keselamatan LED;
lampu klieg; lampu kuku; lampu kuku UV; lampu kuman; lampu kuman untuk pemurni udara; lampu laboratorium; lampu
lampu; lampu lampu LED; lampu langit-langit; lampu lilin; lampu lilin LED; lampu linear LED; lampu listrik; lampu listrik untuk
pohon Natal; lampu malam; lampu malam listrik; lampu malam, selain lilin; lampu meja; lampu menyelam; lampu miniatur;
lampu minyak; lampu neon; lampu panggung dan lampu lentera; lampu penambang; lampu pencahayaan foto ulang; lampu
penerangan; lampu penerangan komersial; lampu penunjuk arah untuk mobil; lampu pergelangan tangan dan lampu depan
untuk penggunaan pribadi; lampu pijar; lampu proyeksi LED; lampu reflektor; lampu rem untuk kendaraan; lampu saku; lampu
sepeda; lampu sepeda motor; lampu siklus; lampu sinar ultraviolet, bukan untuk tujuan medis; lampu sorot; lampu sorot LED;
lampu sorot atas; lampu sorot genggam; lampu sorot untuk digunakan pada kendaraan; lampu standar; lampu studio; lampu
suasana hati; lampu surya; lampu surya luar ruangan; lampu tabung; lampu taman; lampu tanning; lampu tembak; lampu
tenaga surya; lampu trailer perahu; lampu uap logam halogen UV; lampu untuk digunakan pada pencahayaan orang,
binatang, benda, pemandangan dan lingkungan sekitarnya; lampu untuk kendaraan; lampu untuk memikat ikan; lampu untuk
mobil; lampu untuk penggunaan outdoor; lampu untuk tenda; lampu utilitas portabel; lantai saluran; layar mandi; lemari es
listrik; lemari es pendingin untuk keperluan industri; lemari es pendingin untuk keperluan rumah tangga; lemari es prefabrikasi
dan freezer prefabrikasi; lemari freezer; lentera Cina; lentera kertas; lentera kertas Jepang; lentera lilin; lentera minyak; lentera
untuk penerangan; libur lampu listrik; light-emitting diode [LED] bawah air lampu; light-emitting diode [LED] lampu; lightemitting diode [LED] lampu lanskap; light-emitting diode [LED] lampu suasana hati; light-emitting diode [LED] luminer; lightemitting diode [LED] pencahayaan instalasi; light-emitting diode [LED] perlengkapan pencahayaan; lilin beraroma listrik; lilin
elektronik; lilin flameless; lilin listrik dan lilin tanpa cacat; liners dipasang untuk mandi; liners dipasang untuk mandi dan mandi;
liners dipasang untuk mandi nampan; liners pas untuk kolam air panas; listrik ruang pendingin peralatan untuk keperluan
rumah tangga; listrik wangi lilin; luminer; makan peralatan untuk boiler pemanasan; mandi kepala genggam; mandi kepala
hemat air; mandi layar; mandi listrik; mandi mixer; mandi nampan; mandi pencampuran katup; mandi portabel; mandi shower;
mangkuk cuci tangan (bagian dari instalasi sanitasi); mangkuk toilet; mangkuk toilet dan kursi dijual sebagai satu unit;
mangkuk toilet dengan air jet bidet terintegrasi; mantel lampu; map-lampu baca untuk kendaraan; matahari lampu; mawar
mandi; meja dapur dengan wastafel yang terintegrasi untuk penggunaan komersial; meja dekoratif berbahan bakar obor;
membaca lampu; membuat mesin es batu; menerobos lampu untuk kendaraan darat; mengatur dan keamanan aksesoris
untuk peralatan air; menyembuhkan lampu, bukan untuk tujuan medis; menyisipkan perapian; menyisipkan perapian dalam
sifat kompor; meracik sistem untuk penyegar udara; merokok generator untuk memasak; merokok menghasilkan peralatan
untuk memasak; merokok mesin pembangkit untuk menciptakan efek teatrikal khusus; mesin air untuk keperluan pertanian;
mesin asap; mesin cuci (washer) sayuran; mesin dan peralatan pembeku untuk keperluan industri; mesin es dan aparat;
mesin es dispensing; mesin kabut; mesin kayu lapis pengeringan; mesin kopi; mesin kopi elektrik; mesin kopi otomatis; mesin
kopi, listrik; mesin menggoreng mendalam; mesin pemanggang; mesin pembangkit asap buatan; mesin pembersih udara;
mesin pembuatan es krim; mesin pembuatan roti; mesin pemurni udara; mesin pengering industri untuk pemanasan dan
dehumidifikasi untuk digunakan dalam industri bahan kimia, minyak, gas dan pembangkit listrik; mesin pengering laundry;
mesin pengering pakaian, listrik, untuk keperluan rumah tangga; mesin pengering rambut untuk penggunaan salon kecantikan;
mesin pengeringan kokon; mesin penghembus dengan pelembab ion untuk keperluan pendinginan udara; mesin penghembus
listrik untuk keperluan pendingin udara; mesin penyaringan air; mesin popcorn; mesin untuk mandi yang memakai tenaga
listrik untuk bagian bawah tubuh untuk keperluan rumah tangga; mesin untuk membuat susu kedelai, listrik; mesin-mesin
penyaringan untuk pemurni-pemurni air; motor blower untuk pendingin udara untuk kendaraan; multicookers; musik lampu
pohon Natal; navigasi lampu untuk kapal; navigasi lampu untuk pesawat; non-listrik piring panas untuk keperluan rumah
tangga; non-portabel es dada untuk keperluan rumah tangga; nozel tap anti-percikan; obor butana untuk digunakan dapur;
obor dapur pukulan; obor lilin; obor listrik; obor listrik untuk penerangan; obor saku, listrik; off-road bar cahaya untuk
kendaraan; oksidasi termal untuk pengendalian pencemaran udara industri; otomat minuman listrik untuk keperluan industri;
otomat minuman listrik untuk keperluan rumah tangga; oven gigi; oven konveksi; oven listrik; oven memasak komersial; oven
microwave [aparat memasak]; oven pemanggang roti listrik; oven pemanggang untuk keperluan rumah tangga; oven roti; oven
uap listrik untuk memanggang dengan panas yang tinggi untuk keperluan rumah tangga; oven udara panas; pabrik desalinasi;
pabrik desalinasi air laut; pabrik pengolahan limbah; pabrik polimerisasi; panci pemanasan non-listrik untuk tidur; panci sayur
(listrik); panci, listrik; pancuran air minum; pancuran air termostatik; pancuran air untuk mandi; panel cahaya; panel instrumen
lampu sepeda motor; panel mandi; panel pengumpul panas matahari; panggangan outdoor listrik; panggangan, listrik;
pasteurisers; pegangan kran; pegangan siram untuk toilet; pelampung closet; pelampung untuk tangki jamban; pelembab
udara; pemanas air berbahan bakar gas untuk keperluan rumah tangga; pemanas air dalam wadah; pemanas air induksi;
pemanas air listrik; pemanas air panas; pemanas air sesaat; pemanas air umpan untuk keperluan industri; pemanas air untuk
keperluan rumah tangga; pemanas air untuk penggunaan komersial, perumahan, dan industri; pemanas berseri-seri listrik;
pemanas berseri-seri listrik untuk keperluan rumah tangga; pemanas bertenaga surya dan alat pendingin udara; pemanas
cangkir USB-powered; pemanas celup; pemanas elektrik untuk botol bayi; pemanas halogen; pemanas kamar mandi;
pemanas kipas; pemanas luar, listrik; pemanas minuman, listrik; pemanas minyak tanah; pemanas ruang listrik; pemanas
teras, listrik; pemanas untuk kendaraan dan bagian-bagian dan kelengkapannya, yaitu perangkat seperti radiator yang
digunakan dalam memanaskan kabin kendaraan (heating cores); pemanas untuk kolam air panas; pemanas untuk mandi;
pemanas/kipas; pemanasan bantal, listrik, bukan untuk tujuan medis; pemanasan laci untuk dapur; pemanasan listrik panci
untuk tempat tidur; pemanggang [alat memasak]; pemanggang barbekyu; pemantik piezo, selain untuk perokok; pemasangan
dan peralatan kamar mandi termasuk toilet; pembakar; pembakar Bunsen untuk penggunaan laboratorium; pembakar alkohol;
pembakar asetilena; pembakar laboratorium; pembakar minyak; pembakar oxyhydrogen; pembakar pijar; pembakar untuk
lampu; pembersih udara; pembersih udara portabel; pembersih udara rumah tangga; pembersih udara untuk keperluan rumah
tangga; pembersih udara untuk mobil; pembersih udara, listrik; pembilas closet; pembilasan peralatan untuk toilet; pembuat
es; pembuat es krim, self-pendingin; pembuat kopi listrik untuk penggunaan rumah tangga; pembuat kopi tetes, listrik;
pembuat kopi, listrik; pembuat popcorn listrik; pembuat waffle listrik; pembuatan es mesin; pembuih susu yang dipanaskan
dengan listrik; pemegang kap lampu; pemuatan peralatan untuk tungku; pemurni air listrik untuk keperluan rumah tangga;
pemurni air untuk keperluan industri; pemurni air untuk keperluan rumah tangga; pemurni air untuk penggunaan rumah
tangga; pemurni udara industri; penanak nasi listrik; penangkal pukulan air; pencahayaan aparat menggabungkan serat optik;
pencahayaan instalasi untuk kendaraan; pencahayaan peralatan untuk kendaraan; pencahayaan peralatan untuk showcase;
pencampuran katup untuk kran; pendingin; pendingin air termasuk, air terjun, alat pengurang kelembaban udara, saringan air
atau peralatan atau sistem lainnya untuk mendinginkan (refrigerating), mendinginkan (cooling), menyaring, menukar udara,
menyediakan, menyimpan; pendingin air, air terjun, alat pengurang kelembaban udara, saringan air atau peralatan atau sistem
lainnya untuk mendinginkan (refrigerating), mendinginkan (cooling), menyaring, menukar udara, menyediakan, menyimpan
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dan atau menyuplai air yang dapat diminum; pendingin anggur, listrik; pendingin aparat untuk tujuan penyimpanan medis;
pendingin elektrik untuk transistor daya; pendingin instalasi untuk gas; pendingin instalasi untuk tembakau; pendingin udara;
pendingin udara yang dapat dibawa kemana-mana; pendingin untuk tungku; pendinginan instalasi; pendinginan instalasi dan
freezer; penerangan (LED) untuk kendaraan; penerangan iluminasi darurat (lampu emergensi); penerangan jalan adaptif;
penerangan jalan cerdas; penerangan track; penerangan, pemanasan, pencairan es, pendingin udara serta komponen, bagian
untuk kendaraan darat, sepeda, sepeda motor, dan moped.; pengaman kursi toilet; pengasap untuk lebah; pengatur
ketinggian cairan tangki toilet; pengatur pancuran air bukan elektronik; pengatur untuk keran bukan elektronik; pengering
cucian, elektrik, untuk keperluan industri; pengering hood; pengering jatuh untuk mencuci; pengering laundry, listrik; pengering
pukulan; pengering rambut; pengering rambut untuk digunakan di salon kecantikan; pengering rambut untuk keperluan rumah
tangga; pengering sepatu listrik untuk keperluan rumah tangga; pengering tangan; pengering tangan otomatis; pengering
tangan udara listrik panas; pengering udara; penggemar aliran aksial untuk AC; penggemar jendela listrik; penggemar listrik
menjadi bagian dari instalasi AC rumah tangga; penggorengan dalam industri; penggorengan dalam, listrik; penggorengan
memasak listrik; penghangat handuk listrik; penghangat minuman, listrik; penghangat piring; penghangat piring listrik;
penghangat saku; penghangat saku Jepang diisi dengan bahan bakar; penghangat tangan USB-powered; penghangat tempat
tidur; penghilang bau aparat, bukan untuk penggunaan pribadi; penguap; pengukus makanan, listrik; pengumpul panas
matahari; penjernih udara untuk penggunaan kompartemen kendaraan; penlights; penurun udara; penutup bak mandi;
penyalur (penerangan); penyaring udara untuk ruangan; penyaring untuk aquarium; penyemprot kepala pancuran; penyemprot
kitchen sink; penyemprot kran; peralatan pembeku untuk keperluan industri; peralatan dan instalasi pasokan air; peralatan
dan instalasi pencahayaan; peralatan dan instalasi pendingin; peralatan dan instalasi sanitasi; peralatan dan perkakas
pengaturan untuk pipa air; peralatan distilasi, bukan untuk tujuan ilmiah; peralatan filtrasi yang berfungsi untuk kedalaman;
peralatan kamar mandi; peralatan memasak, listrik; peralatan memasak, listrik, yaitu broiling elektrik (electric broiling) dan
panci panggangan (grill pans), griddles listrik [peralatan memasak] dan loyang (baking sheets) untuk penggunaan di dalam
dan di luar ruangan; peralatan pasokan air; peralatan pelunak air untuk keperluan rumah tangga; peralatan pemanas lem;
peralatan pemanas tenaga surya; peralatan penerangan LED; peralatan pengaman untuk pipa air atau gas; peralatan
penghangat udara; peralatan penyediaan air minum; peralatan perawatan pakaian, yaitu peralatan sterilisasi (sterilizing),
penghilang bau (deodorizing) dan pengeringan untuk pakaian (listrik, untuk keperluan rumah tangga).; peralatan perawatan
wajah elektrik untuk penggunaan komersil; peralatan perawatan wajah elektrik untuk tujuan rumah tangga; peralatan sanitasi;
peralatan untuk air desinfektan; peralatan untuk bak cuci, bak dan bak mandi; peralatan untuk instalasi penyediaan air;
peralatan untuk instalasi penyediaan air dengan pengontrol aliran; peralatan untuk keperluan sanitasi; peralatan untuk
menggelapkan warna kulit; peralatan untuk rambut kering; peralatan ventilasi untuk keran; peralatan-peralatan electrothermic
rumah tangga, yaitu, oven pemanggang roti, kompor induksi elektromagnetik untuk keperluan rumah tangga, roaster listrik,
autoclave listrik, pemasak-pemasak (cookers) sup listrik; peralatan-peralatan pembuatan air murni; peralatan-peralatan
pembuatan air ultra murni; peralatan-peralatan pemurni air untuk keperluan industri; peralatan-peralatan pengolahan air untuk
pembuatan air murni; peralatan-peralatan pengolahan air untuk pembuatan air ultra murni; peralatan/mesin pengolahan air;
perangkat anti-silau untuk kendaraan [lampu fitting]; perangkat pencahayaan LED; perangkat penyimpanan untuk menjaga
kesegaran bahan makanan yang memiliki fungsi menghasilkan potensi listrik pada lemari es dan freezer untuk keperluan
rumah tangga dan industri; perangkat penyimpanan untuk menjaga kesegaran bahan makanan yang memiliki generator
potensial listrik pada lemari es dan freezer; perangkat pewangi penghilang bau udara yang dioperasikan secara elektrik;
perapian; perapian, domestik; percolators kopi, listrik; perebus/boiler air listrik; peredam [pemanasan]; perlengkapan instalasi
filter air minum; perlengkapan lampu; perlengkapan lampu LED; perlengkapan lampu surya, yaitu, unit dan perlengkapan
pencahayaan tenaga surya di dalam dan luar ruangan; perlengkapan lampu, termasuk perlengkapan lampu bertenaga surya;
perlengkapan lilin pencahayaan; perlengkapan mandi; perlengkapan outdoor; perlengkapan pembilasan; perlengkapan
pencahayaan; perlengkapan pencahayaan dalam ruangan; perlengkapan pengontrol polusi air; perlengkapan pipa mandi;
pintu mandi; pipa [bagian dari instalasi sanitasi]; pipa boiler [tabung] untuk instalasi pemanas; pipa fleksibel menjadi bagian
dari instalasi cekungan pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi mandi pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi
pipa mandi; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi wastafel pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari mencuci tangan basin
pipa instalasi; pipa menjadi bagian dari instalasi sanitasi; pipa untuk boiler pemanasan; piring panas; piring panas untuk
keperluan rumah tangga; piring pemanas; platform mandi; pompa panas; pot memasak listrik; produk lampu portabel luar
ruangan, yaitu lampu depan; proyektor cahaya; radiator inframerah; radiator listrik untuk memanaskan bangunan; radiator
pemanas sentral; rakitan penerangan dioda [LED] untuk tanda-tanda yang menyala; reaktor nuklir; reflektor lampu; reflektor
perahu; reflektor sepeda; reflektor sepeda dan lampu sepeda; regulator suhu [katup termostatik] untuk radiator pemanas
sentral; regulator suhu otomatis [katup termostatik] untuk radiator pemanas sentral; reheaters udara; rel handuk dipanaskan;
rice cooker industri; roaster ikan; roaster kopi; roaster kopi, listrik; roaster listrik; roaster listrik untuk keperluan industri; roaster
listrik untuk keperluan rumah tangga; roaster malt; roaster tembakau; rotary kiln untuk keperluan industri; rotisseries listrik;
ruang bersih [instalasi sanitasi]; ruang listrik aparat pendinginan; ruang pembakaran; salju mesin pembuatan; saluran bak
mandi; saringan air pendingin.; saringan air.; saringan kompor luar/dalam; saringan pengering piring; saringan udara untuk alat
pendingin udara; saringan untuk saluran pembuangan air dikamar mandi; saringan untuk saluran pembuangan air/got;
saringan wastafel; saringan-saringan (filters) air keran rumah tangga, bukan elektrik; sauna kompor; sauna pemanas; sauna
wajah; sejenis katup (stop cocks) dan katup (stop valves) yang digunakan untuk menghentikan atau mengatur aliran air; sel
bahan bakar pendingin pompa [heat sink]; selang mandi; selimut pelindung keselamatan anak untuk spouts bathtub; semiotomatis mesin kopi listrik; senter; senter dipimpin; senter elektrik; senter pointer; senter untuk tujuan pencahayaan; separator
untuk pendingin udara, yaitu separator untuk memisahkan pendingin dari gas dan cairan; septic tank; septic tank untuk
keperluan industri; septic tank untuk keperluan rumah tangga; serat aparat pencahayaan optik; shower genggam; shower
penyemprot [pipa fitting]; sink; sink dapur; sisi-entry mandi untuk digunakan oleh fisik cacat; sistem chiller ice rink; sistem
irigasi tetes; sistem pencahayaan, yaitu modul LED (dioda pemancar cahaya), catu daya dan kabel; sistem pengolahan air
limbah modular terdiri dari pompa submersible penggerak hidrolik opsional; sistem penyaringan air minum; sistem sprinkler
untuk irigasi rumput; sistem tumbuh hidroponik; soket untuk lampu listrik; sorot; sorot intensitas tinggi; sorot saku; spouts bath
tub; steamer rambut untuk salon kecantikan; steker lampu listrik; sterilisasi bukan untuk keperluan medis; sterilisasi buku;
sterilisasi listrik untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi sayuran dengan pembilas; sterilisasi sepatu untuk keperluan rumah
tangga; sterilisasi susu; sterilisasi uap; sterilisasi udara; sterilisasi ultrasonik; sterilisasi ultrasonik untuk keperluan rumah
tangga; sterilisasi ultraviolet; sterilisasi ultraviolet untuk pengolahan air; stockpots listrik; sub modul pendingin untuk mesin
pendingin atau sel bahan bakar; sumbat untuk bak cuci; susu instalasi pendingin; tabung air (water tubes) sebagai bagian dari
instalasi pemurnian air reverse osmosis; tabung bercahaya untuk penerangan; tabung debit, listrik, untuk penerangan; tabung
lampu neon; tanaman desalinasi air; tanaman pembuangan limbah; tangki air bertekanan; tangki air industri; tangki air panas;
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tangki air panas tenaga surya; tangki air tekanan; tangki pembilasan; tangki penyimpanan air untuk pengolahan; tank ekspansi
untuk instalasi pemanas sentral; tank flushing; tank toilet; tempa, portable; tempat cuci piring; tempat tudung lampu; tenda
mandi; tenda mandi untuk berkemah; termo-pot, listrik; toaster roti; toaster roti listrik untuk keperluan rumah tangga; toilet;
toilet diadaptasi untuk digunakan oleh fisik cacat; toilet hemat air; toilet portable; toilet untuk hewan kecil; toilet, portable;
tongkat cahaya chemiluminescent; trek pencahayaan; trek pencahayaan [aparat pencahayaan]; tungku difusi untuk keperluan
industri; tungku industri; tungku peleburan; uap merkuri lampu; udara filter untuk unit AC; ultraviolet halogen logam uap lampu;
unit AC; unit desalinasi; unit humidifier sebagai bagian dari kendaraan; unit lampu track listrik; unit pelunakan air listrik untuk
keperluan rumah tangga; unit pembersih udara; unit pemurni udara; unit pemurni udara untuk keperluan industri; unit pemurni
udara untuk keperluan rumah tangga; unit pemurni udara untuk penggunaan komersial; unit pemurni udara untuk penggunaan
rumah tangga; unit pemurnian air; unit pemurnian air limbah; unit pemurnian air untuk memproduksi air minum; unit
penanganan udara; unit pendingin untuk mendinginkan kursi penumpang kendaraan bagian belakang; unit pengeluaran
makanan dan minuman yang dikontrol suhu, selain mesin penjual otomatis; unit penghilang bau ruang listrik; unit pengolahan
air; unit polimerisasi dipanaskan untuk senyawa restorasi gigi; unit toilet stool dengan semprotan air pencuci; ventilasi [AC]
instalasi untuk bangunan; ventilator turbin [aparat ventilasi]; wadah pendingin dan wadah pembeku; wajan listrik; wastafel
dapur untuk penggunaan komersial; wastafel untuk digunakan mencuci tangan di ruang bedah; alat pembersih untuk keran
air; alat pengering air yang dapat mengeringkan sendiri [self-draining] merupakan bagian dari instalasi penyediaan air; alat
sterilisasi air; bak cuci untuk dapur, cucian dan kamar mandi; keran air; ketel air dan pendingin air===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033185
: 11/05/2021 19:51:28
:
: PT. SUPRAJAYA INDO KARYA

540 Etiket

: Jl. SURABAYA - KRIAN KM.25 DS.KEBOHARAN, KEC. KRIAN, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KINGMASTER
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 6
: ===Alat buka pintu dari logam, bukan-listrik; Alat pengunci dari logam untuk wadah-wadah; Alat penjepit dari logam untuk
kabel dan pipa; Balok besi kasar (metalurgi); Barang-barang dari besi untuk pintu; Barang-barang kecil dari perangkat keras
logam, yaitu, mur, sekrup, baut, mesin cuci, pegas; Batang logam untuk patri; Baut logam; Bel pintu [bukan listrik]; Besi
landasan; Besi siku; Besi tuang, yang kasar atau setengah dikerjakan; Brankas; Campuran baja; Campuran logam biasa;
Cetakan besi dari logam; Cincin tembaga; Coran dari logam dan campurannya; Gerendel dari logam; Grendel pintu dari
logam; Grendel pintu rantai dari logam; Jangkar-jangkar *; Jepitan kabel dan pipa dari logam; KASA KAWAT; Kabel dan Kawat
Logam (Bukan untuk Listrik); Kait jendela dari logam; Kait perangkai dari logam untuk rantai; Kaleng timah; Kisi-kisi dari
logam; Kotak untuk alat-alat dari logam (kosong); Kunci dari logam; Kunci dari logam (kecuali elektrik); Lis dari logam; Logam
biasa, kasar atau setengah dikerjakan; Logam dan campuran yang digunakan untuk coran; Paku; Paku tapal kuda; Pasak
(perangkat keras); Pegangan Pintu Stainless; Peniti, jepit dari logam; Pipa talang dari logam; Pipa-pipa dari logam; Rantai dari
logam *); Roda perabot dari logam; Roda tempat tidur dari logam; air-pipa logam; atap terutama terdiri dari logam; baja cor;
baja dicetak kembali dan dibuat; baut logam; besi krom; bola baja; borgol; cetakan logam untuk pengecoran logam; cetakan
peluru logam; cincin skrup; coran logam; engsel; gagang / pegangan tangan dari logam untuk kamar mandi, bathtub/bak
mandi,; gembok; gesper dari logam biasa [hardware]; katrol logam, selain untuk mesin; katrol, pegas dan katup dari logam
[tidak termasuk elemen mesin]; katup dari logam (selain bagian dari mesin); kawat baja; kawat dari logam biasa; kawat duri;
kawat solder logam; kenop pintu dari logam biasa; kotak penyimpanan kas logam; kunci dari logam untuk pintu; kunci logam;
kunci logam, non-listrik; kunci terbuat dari logam, non-listrik; kusen jendela dari logam; mur logam; paduan pengecoran; pasak
logam; pegangan pintu dari logam; pegangan pintu dari logam biasa; pengait putar ganda [perangkat keras logam]; peniti jepit
logam; peti logam; pintu logam *; pipa bercabang logam; pipa drainase logam; pipa logam; rantai baja; sekrup logam; seng; tali
dari logam untuk pengikat; tangkapan pintu lemari logam; tangki logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: JID2021033186
: 11/05/2021 20:03:00
:
: Edward N Lontoh,SH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Suwiryo No. 39 , RT.004 RW. 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng,
Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10350
: Monica Maria Loppies S.H.,
: Taman Buaran Indah III jalan Buaran Perkasa Blok B1 No 9 Klender

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata
: Kantor Hukum Lontoh & Partners

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 45
: ===Nasihat hukum dalam menanggapi permintaan untuk tender; jasa bantuan hukum dalam pembuatan kontrak; jasa lisensi
barang cetakan [layanan hukum]; jasa mediasi [layanan hukum]; jasa pemantauan hak properti industri untuk tujuan
penasehat hukum; jasa penelitian hukum; jasa penelitian hukum yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa
penelitian hukum yang berkaitan dengan penggabungan bisnis; jasa penyiapan dokumen hukum dan jasa penelitian untuk
pengacara; jasa perwakilan dan bantuan dalam sengketa hukum di hadapan badan arbitrasi, mediasi, dan penyelesaian
sengketa alternatif; layanan bantuan hukum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033187
: 11/05/2021 20:03:09
:
: Ryan Ramdani

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Babakan Tarogong, RT 006 RW 004 Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa
Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NexTool
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Jingga
: 8
:
===ALAT LAS MANUAL; ALAT UNTUK MEMASUKAN BENANG DALAM LOBANG JARUM; Alat Ketam; Alat Pemotong
Kapalan; Alat Pemotong inti Apel; Alat Pengasah Manual; Alat Penitik yang di pukul; Alat bajak selokan [perkakas tangan];
Alat cukur listrik; Alat gulungan pita [alat tangan]; Alat kecil dengan ujung runcing (alat tangan); Alat manikur dan pedikur; Alat
pelantak (alat tangan); Alat pelebar lubang tabung; Alat pelebar lubang tabung (alat tangan); Alat pelepas dan pemotong
jahitan / Sontekan Bahan; Alat pelubang; Alat pelubang karcis; Alat pelubang paku; Alat pemotong (pisau); Alat pemotong
ujung (alat tangan); Alat pemotong ulir sekerup [alat tangan]; Alat pencabut tanaman berduri (alat tangan); Alat pencacah
daging (alat tangan); Alat pendempul non-listrik; Alat pengasah dari kulit; Alat pengasah mata pisau; Alat pengebor; Alat
pengepang rambut (alat tangan); Alat pengikat [pemegang]; Alat pengikis/ pengupas; Alat pengiris untuk keperluan dapur; Alat
pengupas kabel [perkakas tangan]; Alat peniup tungku perapian [alat tangan]; Alat penomoran; Alat perata batu gerinda; Alat
peregang dari logam (peralatan tangan); Alat peregang kawat logam [perkakas tangan]; Alat potong besi; Alat potong
memotong keperluan makan; Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); Alat potong ulir [perkakas
tangan]; Alat semprot udara gagang karet dan aluminium; Alat stamping-out [perkakas tangan]; Alat untuk membuat desain
timbul; Alat untuk membuat desain timbul (perkakas tangan); Alat untuk mengeluarkan biji buah-buahan; Alat untuk
menghilangkan bulu, listrik dan bukan listrik; Alat untuk menumbuk [perkakas tangan]; Alat-alat pengasah; Alat-alat tangan
tungsten carbide; Amplas kaki; Ani-Ani; Baja pengasah, kikir; Bangkil; Bangku catok [alat tangan]; Batang pemotong [perkakas
tangan]; Batu asah; Batu asah sabit; Batu gerinda; Batu gosok; Batu pemotong; Batu potong besi (manual); Batu potong
keramik (manual); Bedog; Beliung; Beliung (alat); Besi ketam; Besi pemotong kuku binatang (alat tangan); Besi perapat; Besi
runcing untuk memisahkan tali pilin; Besi untuk membuat lipatan; Besi untuk menandai ternak dengan cap; Bit berlubang
[bagian dari perkakas tangan]; Blencong; Bor gurdi tangan untuk tukang kayu; Bor tangan , dioperasikan dengan tangan;
Buffer kuku; CETOK; Cakar paku (alat-alat tangan); Catok F; Catok meja; Catok rambut; Cincin pukulan [krakeling];
Combination spanner; Combination spanner set; Daun gunting; Dekol; Dodos; Dongkrak angin yang digerakkan dengan
tangan; Dongkrak dioperasikan dengan tangan; Dudukan tanggam; GURDI TANGAN (GEREK) TUKANG KAYU; Gada;
Gagang alat pelebar lubang; Garpu penyiangan [perkakas tangan]; Garu Bugis; Gerek (perkakas tangan); Gerek dada; Gerek
runcing (alat tangan); Gerek sedok, pahat lekuk (perkakas tangan); Gergaji besi, dioperasikan dengan tangan; Gergaji ukir;
Gobet; Godam; Gunting Kain Zig-Zag / Gerigi; Gunting besar; Gunting beton; Gunting kuku dan kultikula; Gunting lipat;
Gunting pencukur ternak; Gunting rambut, gunting pemangkas, kulit pegasah pisau cukur, daun gunting, gunting besar,
gunting kuku, gunting tanaman, gunting janggut, gunting ternak, besi pengeriting rambut, alat pelobang telinga.; Gurdi sekrup
tipis (perkakas tangan); Intan pemotong kaca [bagian alat tangan]; Jarum pengukir; Jepitan untuk pengeriting rambut; KETAM;
Kapak; Kapak kecil; Kapak untuk mmbuat lubang; Kelewang; Kepala bor; Ketam; Ketam sponeng; Ketokan dan set mati
[perkakas tangan]; Kikir; Kikir [perkakas tangan]; Kikir batu gosok; Kikir kaki (foot files); Klem untuk tukang kayu atau pembuat
kaleng; Kored; Kotak persambungan kayu siku-siku[perkakas tangan]; Kotak pisau silet; Kotak tempat alat-alat cukur; Kulit
pengasah pisau cukur; Kunci Inggris; Kunci L; Kunci Ring; Kunci Y; Kunci baut keran; Kunci inggris ulir [perkakas tangan];
Kunci kepala bor (manual); Kunci mur [alat tangan]; Kunci pas [perkakas tangan]; Kunci pas pipa; Laser hair removal aparat
untuk keperluan rumah tangga; Lesung; Linggis; Lumpang; Lumpang untuk menumbuk [perkakas tangan]; MATA BOR; Martil;
Mata bor (bagian dari alat tangan); Mata bor kaca; Mata cutting besi; Mata cutting diamond; Mata gergaji [bagian dari alat
tangan]; Mata gerinda diamond; Mata pahat berbentuk persegi; Model kaki dari kayu [perkakas tangan pembuat sepatu];
Nibbler [alat-alat tangan, tangan-dioperasikan]; PENTUNGAN; PISAU KETAM; Pacul; Pahat Pengukir; Pal (perkakas tangan);
Palu; Palu besi; Palu bumping [perkakas tangan]; Palu dari kuningan [perkakas tangan]; Palu kambing; Palu pemahat; Palu
pengeling (alat tangan); Pancong; Parang; Pedang (senjata); Pedang kelewang; Pegangan gergaji; Pelat potong uliran
bergelang; Pelubang tengah (alat tangan); Pemadat tanah [perkakas tangan]; Pemangkas tanaman pembatas; Pembelah
buah-buahan (alat tangan); Pembuka kaleng, bukan listrik; Pemoles kuku; Pemoles kuku, listrik; Pemoles kuku, listrik atau
non-listrik; Pemoles kuku, non-listrik; Pemotong nylon; Pemotong penggilingan [perkakas tangan]; Pemotong rambut listrik;
Pemotong spiral untuk sayuran, dioperasikan dengan tangan; Pemotong sumbu (gunting); Pencincang sayuran; Pengasah
dioperasikan secara manual; Pengasah palu; Pengeriting rambut; Penggali parit (alat tangan); Penggaris siku [perkakas
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tangan]; Penggilesan; Penghilang bulu menggunakan laser, selain untuk tujuan medis; Penghilang kapalan dan kalus; Pengikir
jarum; Pengiris telur, bukan listrik; Pengkorek Api; Penyambung pahat; Penyebar [sendok garpu]; Penyemprot ransel (nonlistrik) untuk dibawa di bagian belakang; Penyemprot yang dioperasikan dengan tangan untuk mengeluarkan bahan
pembersih; Peralatan makan; Peralatan pembuatan tato; Peralatan steril untuk penindik badan; Peralatan tangan; Perangkat
perawatan kuku kaki; Perangkat untuk perawatan tangan dan kuku; Perangkat untuk perawatan tangan dan kuku, listrik;
Perkakas kebun dioperasikan dengan tangan; Perkakas ketam (perkakas tanggan); Perkakas pengeling, dioperasikan tangan;
Perkakas pengosok [alat tangan]; Perkakas tangan dioperasikan dengan tangan; Perlengkapan makan minum dari perak
(pisau- pisau, garpu-garpu dan sendok-sendok); Perlengkapan perapian dari besi; Peso; Piler pengunci rahang; Pisau Ketam;
Pisau [perkakas tangan]; Pisau cukur, listrik atau non-listrik; Pisau cukur, non-listrik; Pisau hobi [pisau bedah, bukan medis];
Pisau kater; Pisau ketam (alat tangan); Pisau kikis (alat tangan); Pisau pemangkas tanaman; Pisau pemotong daging; Pisau
penyisik; Pisau silet; Pisau tarik penyerut kayu; Pisau tukang pemasang sepatu kuda; Pisau untuk ketam; Pisau untuk
mencangkok tanaman; Pisau untuk pencampur cat; Piso; Pompa air tangan, cangkul, sekop, gerinda, batu asahan, gergaji
tangan, intan pemotong kaca, obeng, kunci, kikir, dongkrak tangan, pisau-pisau, perkakas ketam, pedang, palu (martil), borbor, tang, pisau cukur, sabit, kampak, pahat tusuk, godam, alat pematri, alat solder, linggis, serutan kayu (bukan listrik atau
mesin), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot cairan (sprayer dengan tangan), alat penyemprot serangga
(alat tangan), pisau pemangkas tanaman, pisau untuk pemotong rumput (alat tangan), alat penyemprot hama tanaman
(sprayer) yang digerakkan dengan tangan, alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan dengan tangan), penyemprotpenyemprot backpack manual dengan tekanan tinggi, penyemprot-penyemprot ransel semi otomatis, alat penanam benih
(benih jagung, padi, kacang-kacangan dan sayur-sayuran), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot serangga
(alat tangan), gerek (alat tangan), alat pelubang, kampak-kampak, batang pemotong, pisau pemangkas tanaman, mata bor
(bagian dari alat tangan), alat pengasah mata pisau, pisau (alat tangan), pemangkas tanaman pembatas, pisau untuk
mencangkok tanaman, pahat-pahat, alat pemotong (pisau), pisau kecil, alat penyemprot obat pembasmi parasit tanaman (alat
tangan), alat penggali (alat tangan), pegangan bor (alat tangan), bor-bor, pemadat tanah (alat tangan), alat pemotong (alat
tangan), alat pemetik buah (alat tangan), alat-alat kebun (alat tangan), alat-alat pencangkokan (alat tangan), bor tangan (alat
tangan), alat pemecah es, alat pemercik obat serangga (alat tangan), semprotan obat serangga (alat tangan), alat penguap
obat serangga (alat tangan), gergaji ukir, pisau baja, pisau-pisau, gunting pemotong rumput (alat tangan), pisau pemotong,
alat pelobang (alat tangan), alat pembunuh parasit tanaman, gunting besar pemangkas, pompa (tangan), alat pelantak tangan
(alat tangan), daun gergaji (bagian dari alat tangan), pegangan gergaji, gergaji (alat tangan), gunting, obeng, sabit-sabit
bertangkai, gunting tanaman, alat-alat pengasah, alat penyemprot serangga (alat tangan), alat pencabut tangan berduri (alat
tangan), pemangkas pohon, alat penyemprot obat pembasmi serangga (alat tangan), pencincang sayuran, pisau sayuran,
pemotong sayuran, pengiris sayuran, roda pengasah (alat tangan), kunci inggris (alat tangan).; Pompa udara dioperasikan
dengan tangan; Puput (Linggis); Rautan lilin; SENDOK BESAR TUANGAN; SENDOK SEMEN; SILET; SISIR BESI; Sabit
gagang panjang; Sambungan untuk pegangan bor untuk tap potong ulir; Sapu Api; Sarung dodos; Sekerup bangku;
Semprotan untuk penyemprotan insektisida; Sendok bebek plastik; Sendok besar untuk pengecoran [alat tangan]; Sendok
tuang; Sendok tuang [perkakas tangan]; Sendok tuang untuk anggur; Senjata yang dipakai pada sisi badan selain senjata api;
Senjata, dioperasikan dengan tangan, untuk mengeluarkan damar; Sepit (Capit Besi Untuk Pembuatan Golok); Setrika Uap
yang dihasilkan dari gas; Setrika datar; Setrika datar, non-listrik; Setrika listrik; Setrika-setrika listrik; Shredders sayur, tangandioperasikan; Sisir besar [perkakas tangan]; Sodet (Sendok Penggorengan); Sudip untuk digunakan seniman; Sudip/Sodet
(alat tangan); Sundung (Alat Angkut); Tali pengasah pisau cukur dari kulit; Tang; Tang kuku; Tang pemotong kulit kuku; Tang
pencapit; Tang potong; Tanggem; Tangkai batu asah; Tangkai batu basah; Tesi; Tesi (Sendok); Tisi (Sendok); Tombak untuk
menangkap ikan; Transplanters, tangan dioperasikan; Tuas pengungkit; Utat (Alat Permainan Ontek Dari Kayu); Wakil rahang
logam; abrading alat, tangan-dioperasikan; abrading instrumen, tangan-dioperasikan; aduk tongkat untuk pencampuran cat;
aerator rumput, tangan-dioperasikan; alat pemotong dan pemangkas rambut; alat Scraping [alat-alat tangan]; alat catok
bubut; alat cukur; alat flaring [alat-alat tangan]; alat fulling [alat-alat tangan]; alat grafting [alat-alat tangan]; alat graving [alatalat tangan]; alat isi angin; alat lansekap tangan dioperasikan; alat listrik dan non-listrik untuk manicure; alat listrik dan nonlistrik untuk pedicure; alat makan daur ulang; alat manikur; alat pedikur; alat pelurus rambut; alat pemotong (pisau); alat
pemotong [alat-alat tangan]; alat pemotong daging [perkakas tangan]; alat pemotong pizza [bukan elektrik]; alat pemotong plat
baja; alat pemotong tangan dioperasikan; alat pemotong tangan dioperasikan untuk digunakan dapur; alat pengasah mata
pisau; alat penggosok kuku jari; alat pengikis cat [perkakas tangan]; alat pengiris makanan yang dioperasikan dengan tangan;
alat pengiris sayuran (non-listrik); alat pengolah makanan dan alat pemotong yang dioperasikan dengan tangan, alat
pengupas makanan, alat pengiris sayuran.; alat pengukur ulir; alat pengukur ulir (alat tangan); alat pengulir pipa (alat tangan);
alat perbaikan otomotif tangan dioperasikan; alat perforating [alat-alat tangan]; alat pertanian, dioperasikan dengan tangan;
alat potong berputar [perkakas tangan]; alat rantai breaker untuk digunakan dengan rantai sepeda motor; alat rantai keling
untuk digunakan dengan rantai sepeda motor; alat ratchet tangan untuk instalasi dan penghapusan alpine ski dan snowboard
balap gerbang; alat tabung pembakaran; alat tangan dioperasikan; alat tangan dioperasikan untuk dicing makanan; alat
tangan dioperasikan untuk memotong makanan; alat tangan dioperasikan untuk memungut sampah; alat tangan dioperasikan
untuk mengiris makanan; alat tangan hidraulik; alat tangan listrik untuk tato; alat tangan non-listrik untuk tato; alat tangan untuk
keriting rambut; alat tangan untuk rambut keriting, non-listrik; alat tangan yang dioperasikan secara manual; alat tas, penuh
dengan alat-alat tangan tangan dioperasikan; alat untuk cairan decanting [alat-alat tangan]; alat untuk memadatkan tanah
[perkakas tangan]; alat untuk memasukkan angin ban manual; alat untuk menghilangkan bulu, listrik dan non-listrik; alat-alat
cukur tubuh listrik; alat-alat cukur wajah listrik; alat-alat pertanian yang dioperasikan dengan tangan; alat-alat tangan
dioperasikan untuk craftspersons; alat-alat tangan dioperasikan untuk es mencukur; alat-alat tangan dioperasikan untuk
hewan menguliti; alat-alat tangan dioperasikan untuk ikan menguliti; alat-alat tangan dioperasikan untuk lampu penanaman;
alat-alat tangan dioperasikan untuk melucuti perangkat peledak improvisasi [IED]; alat-alat tangan dioperasikan untuk
membungkuk pipa; alat-alat tangan dioperasikan untuk menghapus herpes zoster; alat-alat tangan dioperasikan untuk
menghapus papan selancar lilin; alat-alat tangan dioperasikan untuk seniman; alat-alat tangan dioperasikan untuk tukang
kayu; alat-alat tangan mitra sanders makhluk; alat-alat tangan multifungsi; alat-alat tangan tangan dioperasikan dijual di pradiisi tas perkakas; alat-alat tangan untuk labu ukiran; alat-alat tangan untuk menghapus mendengar baterai bantuan; alat-alat
tangan untuk perbaikan dan pemeliharaan sepeda; alat-alat tangan untuk seniman; ampelas roda gerinda; anakan, tangan
dioperasikan; aparat cukur, listrik; aparat cukur, non-listrik; aparat elektrolisis untuk hair removal; aparat paste tangan
dioperasikan [tangan-tools]; aparatur cukur; aparatur microblading; aparatur tato kosmetik; aparatus untuk menghancurkan
parasit tanaman, tangan-dioperasikan; arit; asah [tangan alat]; atomizers tangan dioperasikan untuk keperluan industri atau
komersial; atomizers yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan pertanian; bagel slicers [pisau]; bar pemotong,
tangan-dioperasikan; batu asah baja; batu asah sabit; batu gerinda; bayonet; belati; beliung; bellow menempa tangan
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dioperasikan; berhenti wakil benda kerja; besi datar, listrik; besi pelamur [alat-alat tangan]; besi pengasah; betel besi; bilah
gergaji besi; billhooks; bit kawat gigi; bit pengebor terbuat dari karbid untuk membuat lubang (bagian dari peralatan tangan); bit
untuk latihan tangan; bius kutikula; blok tuas tangan; body piercing instrumen kit; bor (peralatan tangan); bor tangan bukan
listrik untuk kayu; bor tangan tidak termasuk bor listrik; bor untuk mengukir; botol anggur foil pemotong, tangan-dioperasikan;
braiders rambut, listrik; branders barbekyu; broadaxes; broadforks untuk keperluan pertanian; buffer kuku untuk digunakan
dalam manicure; busur gergaji; cakar daging logam; cake pemotong; cake pisau; cangkul [perkakas tangan]; cangkul
penyiangi; celemek alat; celurit; chain block; chain block electrik; chuck untuk alat-alat tangan dioperasikan; cincin sabit; clurit
untuk rumput [perkakas tangan]; corers sayuran; crimpers rambut, listrik; croppers foto; darurat pemotong sabuk pengaman;
dermographs [tato mesin]; deveiners udang; dibbers, tangan dioperasikan; dicers makanan, tangan-dioperasikan; dies
meninju; dies untuk digunakan dengan alat-alat tangan dioperasikan; dioperasikan secara manual cukur penajam pisau;
dioperasikan secara manual grease guns; dioperasikan secara manual kerekan genggam; dioperasikan secara manual
penajam tepi untuk ski dan snowboards; dipanaskan elektrik pengeriting rambut, alat tangan; dispenser, kaset cukur, tempat,
dan katrid, semua didesain secara khusus untuk silet/pisau cukur dan berisi silet/pisau cukur; dongkrak manual; drywall elang
[alat-alat tangan]; edgers rumput, tangan-dioperasikan; ekspander [tangan alat]; ekstensi bar untuk alat-alat tangan; ekstensi
untuk alat-alat tangan; epilator; es kapak untuk mountaineering; es palu; es pencakar [alat-alat tangan]; es picks; file [alat]; file
kaki [pedicure mengimplementasikan]; file, tangan dioperasikan; frame untuk handsaws; gaffs memancing; gagang pisau;
gagang pisau logam; gala senjata, tangan-dioperasikan; galah berkait / gancu; garpu; garpu biodegradable; garpu daur ulang;
garpu fondue; garpu ikan; garpu kue; garpu makanan penutup; garpu meja; garpu meja stainless steel; garpu meja sterling
silver; garpu penggali [garpu sekop]; garpu pertanian [alat-alat tangan]; garpu plastik; garpu rumput; garpu salad; garpu sekali
pakai; garpu siput; garpu ukir; garu [perkakas tangan]; garu alat-alat tangan menjadi; garu golf; garu jebakan pasir; gavels
[tangan alat]; gergaji [perkakas tangan]; gergaji logam-pemotongan; gergaji pit; gergaji potong; gergaji untuk memotong
cabang; gerinda tangan (disk grinda); geser kotak [alat-alat tangan dioperasikan]; golok pemotong daging; grease guns,
tangan-dioperasikan; grooving alat, tangan-dioperasikan; gula sendok [alat-alat tangan]; gunting anjing; gunting berkebun;
gunting besar (alat tangan); gunting besar pemangkas; gunting bordir; gunting dapur; gunting ikebana; gunting jahit; gunting
jenggot, non-listrik; gunting kebun; gunting kertas; gunting kuku; gunting kuku bayi; gunting kuku, listrik atau non-listrik; gunting
kutikula; gunting pemangkas; gunting penjahit; gunting rambut; gunting rambut non-listrik untuk hewan; gunting rambut tangan
dioperasikan untuk hewan; gunting rambut untuk hewan [instrumen tangan]; gunting rambut untuk hewan menjadi instrumen
tangan; gunting rambut untuk penggunaan pribadi, listrik dan non-listrik; gunting rambut, listrik; gunting rambut, listrik atau nonlistrik; gunting rambut, listrik dan baterai bertenaga; gunting rambut, non-listrik; gunting rambut, tangan-dioperasikan; gunting
rumah tangga; gunting rumput [instrumen tangan]; gunting saku; gunting serbaguna; gunting unggas; gunting untuk anakanak; gunting untuk keperluan rumah tangga; gunting untuk memotong cabang pohon; gunting untuk memotong rambut;
gunting wol; gunting*; gunting, tangan dioperasikan; hacksaws; handsaws; hawks [perkakas tangan]; helikopter sayuran;
hidung pemangkas rambut, listrik; hoop pemotong [alat-alat tangan]; hullers strawberry; insektisida penyemprot [alat-alat
tangan]; instrumen alis menusuk; instrumen cukur; instrumen cukur listrik; instrumen dan alat untuk hewan menguliti;
instrumen labia menusuk; instrumen menusuk alat kelamin perempuan; instrumen menusuk kelamin laki-laki; instrumen
menusuk pusar; instrumen menusuk puting; instrumen pemotong tabung; instrumen tangan untuk hewan pemotongan tukang
daging; instrumen tindik lidah; instrumen tindik telinga; isau dapur untuk mengiris ikan; isi cutter; jack sepeda motor
mengangkat, tangan-dioperasikan; jarum tato; jarum tindik telinga; jenggot gunting, listrik; jenggot pemangkas, listrik; jeruk
pemangkas [pisau]; jig-gergaji [alat-alat tangan dioperasikan]; jig-gergaji, tangan-dioperasikan; kaleng minyak untuk pelumas
mesin [tangan alat]; kampak; kapak es; kape; karpet dan lantai pokok Penghilang [perkakas tangan]; kartrid berisi pisau cukur;
kartrid untuk pisau cukur; kasus khusus disesuaikan untuk rambut keriting listrik setrika; kawat crimpers [alat-alat tangan];
keburukan bangku; keburukan logam; keju pesawat, non-listrik; keju slicers, non-listrik; keran [tangan alat]; keran alat-alat
tangan menjadi; keran tangan; keriting besi, non-listrik; ketam karbid untuk alat pemotong; ketam linggis (alat tangan); kickers
lutut [alat-alat tangan]; kikir kuku; kikir kuku listrik untuk perawatan kuku; kikir kuku, listrik; klem [tangan alat]; klem tukang
kayu; koki pisau; kotak kunci pas; kue garpu; kuku oranye tongkat; kulir; kulir [berkebun]; kulir tukang batu; kumis dan jenggot
pemangkas; kunci L; kunci hex; kunci pas adjustable; kunci pas busi; kunci pas die [alat-alat tangan]; kunci pas filter oli; kunci
pas kepala fleksibel; kunci pas lonjakan sepatu golf; kunci pas mur; kunci pas ratchet [perkakas tangan]; kunci pas sekrup;
kunci pas soket [perkakas tangan]; kunci pas torsi; kunci pas, tangan dioperasikan; kunci roda; kunci tabung; kunci-kunci
monyet; lantai pencakar [alat-alat tangan]; lifter tanah, tangan-dioperasikan; linggis [perkakas tangan]; logam-pemotongan
gunting [gunting timah]; mandolines untuk sayuran mengiris; manikur; manikur dan pedikur alat; manual dioperasikan alat
untuk menyuntikkan paku pupuk padat ke dalam tanah [alat berkebun]; manual dioperasikan pemangkas pohon; mata gergaji
bundar PCD (peralatan tangan); mata obeng; mata pisau; mata pisau untuk serut; mata screw driver; melayani pisau; memilih
kepala; menangani sabit; mencukur kit; mengapung [tangan alat]; mengasah alat dan instrumen, tangan-dioperasikan;
mengasah roda untuk pisau dan pisau; mesin tato kosmetik; mincers, non-listrik; mortir dan alu untuk menumbuk [alat-alat
tangan]; non-listrik manicure set; non-listrik rol rambut [tangan alat]; obeng, non-listrik; oranye tongkat [manicure alat]; pahat;
pahat pemahat; pahat tanggam; pakai sendok garpu; palu; palu [instrumen tangan]; palu [perkakas tangan]; palu batu; palu
cakar; palu dari tembaga; palu darurat; palu kayu; palu melarikan diri darurat; palu tukang batu; palu, tangan dioperasikan;
panduan langsing wallpaper [alat-alat tangan]; papan amril; parang; pasta pemotong, tangan-dioperasikan; pedang; pedang
Jepang; pedang pendek; pedicure set, listrik; pegangan kayu untuk alat-alat tangan tangan dioperasikan; pegangan ratchet;
pegangan sabit logam; pegangan untuk alat-alat tangan tangan dioperasikan; pegangan, bukan dari logam, untuk alat-alat
tangan tangan dioperasikan; pegangan, logam, alat bantu tangan tangan dioperasikan; pelunak daging dalam bentuk
instrumen cabang untuk berdebar daging; pelunak daging dalam bentuk palu dapur; pelurus rambut, listrik; pemangkas
jenggot; pemangkas jenggot, non-listrik; pemangkas lindung nilai [alat-alat tangan dioperasikan]; pemangkas pohon;
pemangkas rambut, listrik; pemangkas rambut, listrik atau non-listrik; pemangkas rambut, listrik dan baterai bertenaga;
pemangkas-pemangkas rambut kaki listrik; pemangkasan gergaji [alat-alat tangan]; pemangkasan pisau; pembuka tiram;
pemegang alat; pemegang bor [alat-alat tangan]; pemegang pisau menyelam; pemetik buah [alat-alat tangan]; pemotong PCD
(peralatan tangan); pemotong baut [perkakas tangan]; pemotong bawang putih, non-listrik; pemotong foil; pemotong goreng
Prancis, tangan-dioperasikan; pemotong kaca; pemotong kawat; pemotong mitra menjadi alat-alat tangan; pemotong pancing;
pemotong penggilingan menjadi alat-alat tangan; pemotong pipa (alat tangan); pemotong pipa, tangan-dioperasikan;
pemotong pizza; pemotong pizza, non-listrik; pemotong rumput, tangan-dioperasikan; pemotong sayuran; pemotong tabung
(Alat tangan); pemotong ubin, tangan-dioperasikan; pemotong-pemotong rambut listrik dan pemangkas-pemangkas rambut
listrik; pemotong-pemotong rambut pada lubang hidung (nostril) listrik; pemotongan panduan untuk digunakan dengan alat-alat
tangan dioperasikan; pemotongan tang [tang gelandang ini]; penajam kapur penjahit; penajam pisau; penari telanjang kawat;
penarik kabel (alat tangan); penarik kuku [alat-alat tangan]; penarik kuku, tangan-dioperasikan; pencabut paku [perkakas
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tangan]; pencakar kaca [alat-alat tangan]; pencakar tangan dioperasikan untuk hewan menguliti; pencakar tangan
dioperasikan untuk ikan menguliti; pencakar untuk ski; pencukur [instrumen tangan]; pengamplasan bantalan untuk sanders
tangan dioperasikan; pengamplasan blok [alat-alat tangan]; pengamplasan spons [alat-alat tangan]; pengeriting bulu mata;
pengeriting mentega; pengeriting rambut, alat tangan; pengeriting rambut, listrik, alat tangan; pengeriting-pengeriting bulu
mata listrik (alat tangan); penggali [perkakas tangan]; penggali gulma, tangan-dioperasikan; penggali pasca lubang, tangandioperasikan; pengganda torsi, tangan-dioperasikan; penggiling kuku hewan bertenaga baterai; penggiling kuku hewan, listrik;
penggilingan pemotong, tangan-dioperasikan; pengiris keju (bukan listrik); pengolah makanan, tangan-dioperasikan; pengoles
mentega; pengupas buah, non-listrik; pengupas kentang, non-listrik; pengupas pisau; pengupas sayur, non-listrik; pengupas
sayuran [alat-alat tangan]; penjepit dan pinset kutikula; penjepit keriting listrik; penjepit keriting non-listrik; penjepit menjadi
alat-alat tangan; penjepit perapian; penjepit rambut [tangan alat]; penjepit tang menjadi instrumen body piercing; penjepit
tukang kayu [penarik kuku]; penutupan cincin tang menjadi instrumen body piercing; penyemprot insektisida, tangandioperasikan; penyemprot tangan dioperasikan untuk keperluan industri atau komersial; penyemprot yang dioperasikan
dengan tangan untuk insektisida; penyemprot yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan pertanian; perajang bawang
putih, non-listrik; perajang bawang, bukan listrik; perajang, tangan dioperasikan; peralataan penataan rambut; peralatan
berkebun tangan dioperasikan; peralatan dan perkakas berkebun yang dioperasikan dengan tangan; peralatan dan perkakas
pertamanan yang dioperasikan dengan tangan; peralatan dan perkakas pertanian yang dioperasikan dengan tangan;
peralatan makan (garpu, pisau dan sendok); peralatan pencabutan untuk perawatan kosmetik alis; peralatan pencabutan,
listrik dan non-listrik, untuk perawatan kosmetik alis; peralatan tangan yang dapat dibawa-bawa; peralatan untuk mengukir
(peralatan tangan); perkakas tangan dan peralatannya, dioperasikan dengan tangan; perkakas tangan untuk memotong,
mengebor, menggiling, menajamkan dan merawat permukaan; pesawat Katsuo-bushi [pesawat non-listrik untuk mengelupas
blok bonito kering]; pesawat non-listrik untuk mengelupas blok kering bonito; pinset; pinset rambut menghapus; pisau *; pisau
[tangan alat]; pisau baja; pisau bekerja; pisau berburu; pisau biodegradable; pisau buah; pisau cukur; pisau cukur Jepang;
pisau cukur dan silet; pisau cukur lurus; pisau cukur sekali pakai; pisau cukur, listrik; pisau cukur, non-listrik; pisau daging;
pisau dapur; pisau dapur Jepang untuk memotong; pisau daur ulang; pisau dempul; pisau filleting; pisau gunting; pisau ikan;
pisau jack; pisau karpet; pisau kater; pisau keju; pisau keju dan pizza non-listrik; pisau keramik; pisau ketam (alat tangan);
pisau kue tart; pisau labu; pisau lempar; pisau lipat; pisau makanan penutup; pisau meja; pisau meja makan; pisau meja
stainless steel; pisau meja sterling silver; pisau meja, garpu dan sendok plastik; pisau meja, garpu dan sendok untuk bayi;
pisau memancing; pisau menangani, bukan dari logam; pisau mentega; pisau menyelam; pisau olahraga; pisau parit Bank
[alat-alat tangan]; pisau pemangkas; pisau pemangkas tanaman; pisau plastik; pisau raut; pisau roti; pisau rumah tangga;
pisau rumput (perkakas tangan); pisau saku; pisau sayuran; pisau sayuran pemotong sayuran/pengiris sayuran; pisau scoring
untuk lembaran veneer; pisau sekali pakai; pisau selam, pegangan pisau selam, alat kecil dengan ujung runcing (alat tangan);
pisau terbuat dari logam mulia; pisau ukir; pisau untuk alat cukur; pisau untuk digunakan hobi; pisau untuk gergaji tangan;
pisau untuk gunting; pisau untuk menguliti hewan; pisau untuk menguliti ikan; pisau untuk pesawat yang dioperasikan dengan
tangan; pisau untuk pisau; pisau untuk pisau cukur; pisau untuk pisau cukur listrik; pisau utilitas; pisau-pisau cukur listrik dan
gunting-gunting rambut listrik; pistol baut captive untuk hewan menakjubkan; pita ikan untuk menarik kabel; polishing setrika
[kaca alat]; pompa tangan dioperasikan; pompa tangan dioperasikan untuk memompa air sumur; prods sapi, listrik; prods
ternak, tangan-dioperasikan; pukulan [tangan alat]; pukulan alat-alat tangan menjadi; pukulan tang [alat-alat tangan]; pupuk
sendok [alat-alat tangan]; rambut keriting setrika, listrik; rambut pendinginan besi untuk pengkondisian rambut; reamers; rem
tangan dioperasikan untuk lentur lembaran logam; reversible rachet handle; riveters [tangan alat]; roda asah (alat tangan);
rumput cambuk [alat-alat tangan]; rumput garu, tangan-dioperasikan; sabit; sabit menangani, bukan dari logam; sabuk alat;
sanders, tangan dioperasikan; sarung pedang pedang; sarung pisau; sarung pisau dari kulit; sauna ladle; scaler ikan;
secateurs; sekop [perkakas tangan]; sekop [tangan alat]; sekop menjadi alat-alat tangan; sekop perapian; sekop salju;
senapan (alat tangan); sendok *; sendok batubara [alat-alat tangan]; sendok beras [alat-alat tangan]; sendok biji-bijian [alatalat tangan]; sendok biodegradable; sendok daur ulang; sendok dessert; sendok es krim; sendok garpu biodegradable; sendok
garpu dari logam mulia; sendok garpu ergonomis untuk anak-anak; sendok garpu plastik; sendok garpu, garpu dan sendok;
sendok ikan [alat-alat tangan]; sendok jeruk; sendok kopi; sendok kopi [alat-alat tangan]; sendok makanan anjing [alat-alat
tangan]; sendok meja; sendok meja stainless steel; sendok meja sterling silver; sendok pakai; sendok plastik; sendok souvenir
kolektor; sendok sundae; sendok sup; sendok teh; sendok uang; sendok untuk pembuangan limbah hewan peliharaan [alatalat tangan]; sendok yang terbuat dari logam mulia; sendok yang ujungnya lembut untuk digunakan bayi, balita dan anakanak; senjata pokok, tangan-dioperasikan; senjata tindik telinga; serap [tangan alat]; set manicure listrik; setrika [alat-alat
tangan non-listrik]; setrika ban; setrika crimping listrik untuk rambut; setrika listrik; setrika molding; setrika pelurus rambut
listrik; setrika pengupas; setrika pengupas menjadi alat-alat tangan; setrika styling rambut listrik genggam; setrika uap listrik;
setrika-setrika rambut listrik; sheet mobil perbaikan alat-alat logam penyok [perkakas tangan]; shredders daging [alat-alat
tangan]; silet; singkatan jack tangan; slicers keju; slicers pizza; slicers sayuran; slicers, tangan dioperasikan; snips; snips
benang; snips timah; soket kunci pas; spatula seniman untuk lukisan lilin panas; spatula untuk digunakan oleh seniman untuk
melukis lilin panas; spatula untuk lukisan lilin panas untuk digunakan oleh seniman; spokeshaves [tangan alat]; steak pisau;
styling rambut rambut listrik; tabel garpu dari logam mulia; tabung pemotong [alat-alat tangan]; tampers, tangan dioperasikan;
tang crimping; tang memancing; tang pengaturan; tang untuk hewan menguliti; tang untuk ikan menguliti; tang untuk
memotong/ mengupas kabel listrik; tangan alat untuk keriting rambut, listrik; tangan dioperasikan atomizers, alat penguap, dan
penyemprot untuk digunakan dengan cairan industri; tangan dioperasikan augers es digunakan untuk memancing es; tangan
dioperasikan berlangsung selama pembuatan sepatu; tangan latihan [alat-alat tangan]; tangan pompa *; tangan seamers [alatalat tangan]; tanggam pipa; tanggam rantai; tato aparat untuk perawatan kosmetik alis; telinga pemangkas rambut, listrik; tepi
ski mengasah alat, tangan-dioperasikan; tepung sendok [alat-alat tangan]; ternak menandai alat; ternak menguliti instrumen;
tindik telinga aparat; tipis-berbilah pisau dapur; tombak; tombak untuk penangkapan ikan komersial; tongkat; tongkat pedang;
tracing roda; ular pipa, tangan-dioperasikan; usungan untuk kawat dan band-band metal [alat-alat tangan]; vaporizers tangan
dioperasikan untuk keperluan industri atau komersial; vaporizers yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan pertanian;
vises mitra menjadi alat-alat tangan; wadah disesuaikan untuk pisau cukur; wakil rahang; wallpaper jahitan rol [alat-alat
tangan]; wallpaper smoothers [alat-alat tangan]; whetstones [mengasah batu]===
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Tanggal Penerimaan
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Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033188
: 11/05/2021 20:09:55
:
: Ryan Ramdani
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Babakan Tarogong, RT 006 RW 004 Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa
Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat
:
:
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ZHIBAI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 8
: ===ALAT LAS MANUAL; ALAT UNTUK MEMASUKAN BENANG DALAM LOBANG JARUM; Alat Ketam; Alat Pemotong
Kapalan; Alat Pemotong inti Apel; Alat Pengasah Manual; Alat Penitik yang di pukul; Alat bajak selokan [perkakas tangan];
Alat cukur listrik; Alat gulungan pita [alat tangan]; Alat kecil dengan ujung runcing (alat tangan); Alat manikur dan pedikur; Alat
pelantak (alat tangan); Alat pelebar lubang tabung; Alat pelebar lubang tabung (alat tangan); Alat pelepas dan pemotong
jahitan / Sontekan Bahan; Alat pelubang; Alat pelubang karcis; Alat pelubang paku; Alat pemotong (pisau); Alat pemotong
ujung (alat tangan); Alat pemotong ulir sekerup [alat tangan]; Alat pencabut tanaman berduri (alat tangan); Alat pencacah
daging (alat tangan); Alat pendempul non-listrik; Alat pengasah dari kulit; Alat pengasah mata pisau; Alat pengebor; Alat
pengepang rambut (alat tangan); Alat pengikat [pemegang]; Alat pengikis/ pengupas; Alat pengiris untuk keperluan dapur; Alat
pengupas kabel [perkakas tangan]; Alat peniup tungku perapian [alat tangan]; Alat penomoran; Alat perata batu gerinda; Alat
peregang dari logam (peralatan tangan); Alat peregang kawat logam [perkakas tangan]; Alat potong besi; Alat potong
memotong keperluan makan; Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); Alat potong ulir [perkakas
tangan]; Alat semprot udara gagang karet dan aluminium; Alat stamping-out [perkakas tangan]; Alat untuk membuat desain
timbul; Alat untuk membuat desain timbul (perkakas tangan); Alat untuk mengeluarkan biji buah-buahan; Alat untuk
menghilangkan bulu, listrik dan bukan listrik; Alat untuk menumbuk [perkakas tangan]; Alat-alat pengasah; Alat-alat tangan
tungsten carbide; Amplas kaki; Ani-Ani; Baja pengasah, kikir; Bangkil; Bangku catok [alat tangan]; Batang pemotong [perkakas
tangan]; Batu asah; Batu asah sabit; Batu gerinda; Batu gosok; Batu pemotong; Batu potong besi (manual); Batu potong
keramik (manual); Bedog; Beliung; Beliung (alat); Besi ketam; Besi pemotong kuku binatang (alat tangan); Besi perapat; Besi
runcing untuk memisahkan tali pilin; Besi untuk membuat lipatan; Besi untuk menandai ternak dengan cap; Bit berlubang
[bagian dari perkakas tangan]; Blencong; Bor gurdi tangan untuk tukang kayu; Bor tangan , dioperasikan dengan tangan;
Buffer kuku; CETOK; Cakar paku (alat-alat tangan); Catok F; Catok meja; Catok rambut; Cincin pukulan [krakeling];
Combination spanner; Combination spanner set; Daun gunting; Dekol; Dodos; Dongkrak angin yang digerakkan dengan
tangan; Dongkrak dioperasikan dengan tangan; Dudukan tanggam; GURDI TANGAN (GEREK) TUKANG KAYU; Gada;
Gagang alat pelebar lubang; Garpu penyiangan [perkakas tangan]; Garu Bugis; Gerek (perkakas tangan); Gerek dada; Gerek
runcing (alat tangan); Gerek sedok, pahat lekuk (perkakas tangan); Gergaji besi, dioperasikan dengan tangan; Gergaji ukir;
Gobet; Godam; Gunting Kain Zig-Zag / Gerigi; Gunting besar; Gunting beton; Gunting kuku dan kultikula; Gunting lipat;
Gunting pencukur ternak; Gunting rambut, gunting pemangkas, kulit pegasah pisau cukur, daun gunting, gunting besar,
gunting kuku, gunting tanaman, gunting janggut, gunting ternak, besi pengeriting rambut, alat pelobang telinga.; Gurdi sekrup
tipis (perkakas tangan); Intan pemotong kaca [bagian alat tangan]; Jarum pengukir; Jepitan untuk pengeriting rambut; KETAM;
Kapak; Kapak kecil; Kapak untuk mmbuat lubang; Kelewang; Kepala bor; Ketam; Ketam sponeng; Ketokan dan set mati
[perkakas tangan]; Kikir; Kikir [perkakas tangan]; Kikir batu gosok; Kikir kaki (foot files); Klem untuk tukang kayu atau pembuat
kaleng; Kored; Kotak persambungan kayu siku-siku[perkakas tangan]; Kotak pisau silet; Kotak tempat alat-alat cukur; Kulit
pengasah pisau cukur; Kunci Inggris; Kunci L; Kunci Ring; Kunci Y; Kunci baut keran; Kunci inggris ulir [perkakas tangan];
Kunci kepala bor (manual); Kunci mur [alat tangan]; Kunci pas [perkakas tangan]; Kunci pas pipa; Laser hair removal aparat
untuk keperluan rumah tangga; Lesung; Linggis; Lumpang; Lumpang untuk menumbuk [perkakas tangan]; MATA BOR; Martil;
Mata bor (bagian dari alat tangan); Mata bor kaca; Mata cutting besi; Mata cutting diamond; Mata gergaji [bagian dari alat
tangan]; Mata gerinda diamond; Mata pahat berbentuk persegi; Model kaki dari kayu [perkakas tangan pembuat sepatu];
Nibbler [alat-alat tangan, tangan-dioperasikan]; PENTUNGAN; PISAU KETAM; Pacul; Pahat Pengukir; Pal (perkakas tangan);
Palu; Palu besi; Palu bumping [perkakas tangan]; Palu dari kuningan [perkakas tangan]; Palu kambing; Palu pemahat; Palu
pengeling (alat tangan); Pancong; Parang; Pedang (senjata); Pedang kelewang; Pegangan gergaji; Pelat potong uliran
bergelang; Pelubang tengah (alat tangan); Pemadat tanah [perkakas tangan]; Pemangkas tanaman pembatas; Pembelah
buah-buahan (alat tangan); Pembuka kaleng, bukan listrik; Pemoles kuku; Pemoles kuku, listrik; Pemoles kuku, listrik atau
non-listrik; Pemoles kuku, non-listrik; Pemotong nylon; Pemotong penggilingan [perkakas tangan]; Pemotong rambut listrik;
Pemotong spiral untuk sayuran, dioperasikan dengan tangan; Pemotong sumbu (gunting); Pencincang sayuran; Pengasah
dioperasikan secara manual; Pengasah palu; Pengeriting rambut; Penggali parit (alat tangan); Penggaris siku [perkakas
tangan]; Penggilesan; Penghilang bulu menggunakan laser, selain untuk tujuan medis; Penghilang kapalan dan kalus; Pengikir
jarum; Pengiris telur, bukan listrik; Pengkorek Api; Penyambung pahat; Penyebar [sendok garpu]; Penyemprot ransel (nonlistrik) untuk dibawa di bagian belakang; Penyemprot yang dioperasikan dengan tangan untuk mengeluarkan bahan
pembersih; Peralatan makan; Peralatan pembuatan tato; Peralatan steril untuk penindik badan; Peralatan tangan; Perangkat
perawatan kuku kaki; Perangkat untuk perawatan tangan dan kuku; Perangkat untuk perawatan tangan dan kuku, listrik;
Perkakas kebun dioperasikan dengan tangan; Perkakas ketam (perkakas tanggan); Perkakas pengeling, dioperasikan tangan;
Perkakas pengosok [alat tangan]; Perkakas tangan dioperasikan dengan tangan; Perlengkapan makan minum dari perak
(pisau- pisau, garpu-garpu dan sendok-sendok); Perlengkapan perapian dari besi; Peso; Piler pengunci rahang; Pisau Ketam;
Pisau [perkakas tangan]; Pisau cukur, listrik atau non-listrik; Pisau cukur, non-listrik; Pisau hobi [pisau bedah, bukan medis];
Pisau kater; Pisau ketam (alat tangan); Pisau kikis (alat tangan); Pisau pemangkas tanaman; Pisau pemotong daging; Pisau
penyisik; Pisau silet; Pisau tarik penyerut kayu; Pisau tukang pemasang sepatu kuda; Pisau untuk ketam; Pisau untuk
mencangkok tanaman; Pisau untuk pencampur cat; Piso; Pompa air tangan, cangkul, sekop, gerinda, batu asahan, gergaji
tangan, intan pemotong kaca, obeng, kunci, kikir, dongkrak tangan, pisau-pisau, perkakas ketam, pedang, palu (martil), borbor, tang, pisau cukur, sabit, kampak, pahat tusuk, godam, alat pematri, alat solder, linggis, serutan kayu (bukan listrik atau
mesin), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot cairan (sprayer dengan tangan), alat penyemprot serangga
(alat tangan), pisau pemangkas tanaman, pisau untuk pemotong rumput (alat tangan), alat penyemprot hama tanaman
(sprayer) yang digerakkan dengan tangan, alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan dengan tangan), penyemprot-
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penyemprot backpack manual dengan tekanan tinggi, penyemprot-penyemprot ransel semi otomatis, alat penanam benih
(benih jagung, padi, kacang-kacangan dan sayur-sayuran), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot serangga
(alat tangan), gerek (alat tangan), alat pelubang, kampak-kampak, batang pemotong, pisau pemangkas tanaman, mata bor
(bagian dari alat tangan), alat pengasah mata pisau, pisau (alat tangan), pemangkas tanaman pembatas, pisau untuk
mencangkok tanaman, pahat-pahat, alat pemotong (pisau), pisau kecil, alat penyemprot obat pembasmi parasit tanaman (alat
tangan), alat penggali (alat tangan), pegangan bor (alat tangan), bor-bor, pemadat tanah (alat tangan), alat pemotong (alat
tangan), alat pemetik buah (alat tangan), alat-alat kebun (alat tangan), alat-alat pencangkokan (alat tangan), bor tangan (alat
tangan), alat pemecah es, alat pemercik obat serangga (alat tangan), semprotan obat serangga (alat tangan), alat penguap
obat serangga (alat tangan), gergaji ukir, pisau baja, pisau-pisau, gunting pemotong rumput (alat tangan), pisau pemotong,
alat pelobang (alat tangan), alat pembunuh parasit tanaman, gunting besar pemangkas, pompa (tangan), alat pelantak tangan
(alat tangan), daun gergaji (bagian dari alat tangan), pegangan gergaji, gergaji (alat tangan), gunting, obeng, sabit-sabit
bertangkai, gunting tanaman, alat-alat pengasah, alat penyemprot serangga (alat tangan), alat pencabut tangan berduri (alat
tangan), pemangkas pohon, alat penyemprot obat pembasmi serangga (alat tangan), pencincang sayuran, pisau sayuran,
pemotong sayuran, pengiris sayuran, roda pengasah (alat tangan), kunci inggris (alat tangan).; Pompa udara dioperasikan
dengan tangan; Puput (Linggis); Rautan lilin; SENDOK BESAR TUANGAN; SENDOK SEMEN; SILET; SISIR BESI; Sabit
gagang panjang; Sambungan untuk pegangan bor untuk tap potong ulir; Sapu Api; Sarung dodos; Sekerup bangku;
Semprotan untuk penyemprotan insektisida; Sendok bebek plastik; Sendok besar untuk pengecoran [alat tangan]; Sendok
tuang; Sendok tuang [perkakas tangan]; Sendok tuang untuk anggur; Senjata yang dipakai pada sisi badan selain senjata api;
Senjata, dioperasikan dengan tangan, untuk mengeluarkan damar; Sepit (Capit Besi Untuk Pembuatan Golok); Setrika Uap
yang dihasilkan dari gas; Setrika datar; Setrika datar, non-listrik; Setrika listrik; Setrika-setrika listrik; Shredders sayur, tangandioperasikan; Sisir besar [perkakas tangan]; Sodet (Sendok Penggorengan); Sudip untuk digunakan seniman; Sudip/Sodet
(alat tangan); Sundung (Alat Angkut); Tali pengasah pisau cukur dari kulit; Tang; Tang kuku; Tang pemotong kulit kuku; Tang
pencapit; Tang potong; Tanggem; Tangkai batu asah; Tangkai batu basah; Tesi; Tesi (Sendok); Tisi (Sendok); Tombak untuk
menangkap ikan; Transplanters, tangan dioperasikan; Tuas pengungkit; Utat (Alat Permainan Ontek Dari Kayu); Wakil rahang
logam; abrading alat, tangan-dioperasikan; abrading instrumen, tangan-dioperasikan; aduk tongkat untuk pencampuran cat;
aerator rumput, tangan-dioperasikan; alat pemotong dan pemangkas rambut; alat Scraping [alat-alat tangan]; alat catok
bubut; alat cukur; alat flaring [alat-alat tangan]; alat fulling [alat-alat tangan]; alat grafting [alat-alat tangan]; alat graving [alatalat tangan]; alat isi angin; alat lansekap tangan dioperasikan; alat listrik dan non-listrik untuk manicure; alat listrik dan nonlistrik untuk pedicure; alat makan daur ulang; alat manikur; alat pedikur; alat pelurus rambut; alat pemotong (pisau); alat
pemotong [alat-alat tangan]; alat pemotong daging [perkakas tangan]; alat pemotong pizza [bukan elektrik]; alat pemotong plat
baja; alat pemotong tangan dioperasikan; alat pemotong tangan dioperasikan untuk digunakan dapur; alat pengasah mata
pisau; alat penggosok kuku jari; alat pengikis cat [perkakas tangan]; alat pengiris makanan yang dioperasikan dengan tangan;
alat pengiris sayuran (non-listrik); alat pengolah makanan dan alat pemotong yang dioperasikan dengan tangan, alat
pengupas makanan, alat pengiris sayuran.; alat pengukur ulir; alat pengukur ulir (alat tangan); alat pengulir pipa (alat tangan);
alat perbaikan otomotif tangan dioperasikan; alat perforating [alat-alat tangan]; alat pertanian, dioperasikan dengan tangan;
alat potong berputar [perkakas tangan]; alat rantai breaker untuk digunakan dengan rantai sepeda motor; alat rantai keling
untuk digunakan dengan rantai sepeda motor; alat ratchet tangan untuk instalasi dan penghapusan alpine ski dan snowboard
balap gerbang; alat tabung pembakaran; alat tangan dioperasikan; alat tangan dioperasikan untuk dicing makanan; alat
tangan dioperasikan untuk memotong makanan; alat tangan dioperasikan untuk memungut sampah; alat tangan dioperasikan
untuk mengiris makanan; alat tangan hidraulik; alat tangan listrik untuk tato; alat tangan non-listrik untuk tato; alat tangan untuk
keriting rambut; alat tangan untuk rambut keriting, non-listrik; alat tangan yang dioperasikan secara manual; alat tas, penuh
dengan alat-alat tangan tangan dioperasikan; alat untuk cairan decanting [alat-alat tangan]; alat untuk memadatkan tanah
[perkakas tangan]; alat untuk memasukkan angin ban manual; alat untuk menghilangkan bulu, listrik dan non-listrik; alat-alat
cukur tubuh listrik; alat-alat cukur wajah listrik; alat-alat pertanian yang dioperasikan dengan tangan; alat-alat tangan
dioperasikan untuk craftspersons; alat-alat tangan dioperasikan untuk es mencukur; alat-alat tangan dioperasikan untuk
hewan menguliti; alat-alat tangan dioperasikan untuk ikan menguliti; alat-alat tangan dioperasikan untuk lampu penanaman;
alat-alat tangan dioperasikan untuk melucuti perangkat peledak improvisasi [IED]; alat-alat tangan dioperasikan untuk
membungkuk pipa; alat-alat tangan dioperasikan untuk menghapus herpes zoster; alat-alat tangan dioperasikan untuk
menghapus papan selancar lilin; alat-alat tangan dioperasikan untuk seniman; alat-alat tangan dioperasikan untuk tukang
kayu; alat-alat tangan mitra sanders makhluk; alat-alat tangan multifungsi; alat-alat tangan tangan dioperasikan dijual di pradiisi tas perkakas; alat-alat tangan untuk labu ukiran; alat-alat tangan untuk menghapus mendengar baterai bantuan; alat-alat
tangan untuk perbaikan dan pemeliharaan sepeda; alat-alat tangan untuk seniman; ampelas roda gerinda; anakan, tangan
dioperasikan; aparat cukur, listrik; aparat cukur, non-listrik; aparat elektrolisis untuk hair removal; aparat paste tangan
dioperasikan [tangan-tools]; aparatur cukur; aparatur microblading; aparatur tato kosmetik; aparatus untuk menghancurkan
parasit tanaman, tangan-dioperasikan; arit; asah [tangan alat]; atomizers tangan dioperasikan untuk keperluan industri atau
komersial; atomizers yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan pertanian; bagel slicers [pisau]; bar pemotong,
tangan-dioperasikan; batu asah baja; batu asah sabit; batu gerinda; bayonet; belati; beliung; bellow menempa tangan
dioperasikan; berhenti wakil benda kerja; besi datar, listrik; besi pelamur [alat-alat tangan]; besi pengasah; betel besi; bilah
gergaji besi; billhooks; bit kawat gigi; bit pengebor terbuat dari karbid untuk membuat lubang (bagian dari peralatan tangan); bit
untuk latihan tangan; bius kutikula; blok tuas tangan; body piercing instrumen kit; bor (peralatan tangan); bor tangan bukan
listrik untuk kayu; bor tangan tidak termasuk bor listrik; bor untuk mengukir; botol anggur foil pemotong, tangan-dioperasikan;
braiders rambut, listrik; branders barbekyu; broadaxes; broadforks untuk keperluan pertanian; buffer kuku untuk digunakan
dalam manicure; busur gergaji; cakar daging logam; cake pemotong; cake pisau; cangkul [perkakas tangan]; cangkul
penyiangi; celemek alat; celurit; chain block; chain block electrik; chuck untuk alat-alat tangan dioperasikan; cincin sabit; clurit
untuk rumput [perkakas tangan]; corers sayuran; crimpers rambut, listrik; croppers foto; darurat pemotong sabuk pengaman;
dermographs [tato mesin]; deveiners udang; dibbers, tangan dioperasikan; dicers makanan, tangan-dioperasikan; dies
meninju; dies untuk digunakan dengan alat-alat tangan dioperasikan; dioperasikan secara manual cukur penajam pisau;
dioperasikan secara manual grease guns; dioperasikan secara manual kerekan genggam; dioperasikan secara manual
penajam tepi untuk ski dan snowboards; dipanaskan elektrik pengeriting rambut, alat tangan; dispenser, kaset cukur, tempat,
dan katrid, semua didesain secara khusus untuk silet/pisau cukur dan berisi silet/pisau cukur; dongkrak manual; drywall elang
[alat-alat tangan]; edgers rumput, tangan-dioperasikan; ekspander [tangan alat]; ekstensi bar untuk alat-alat tangan; ekstensi
untuk alat-alat tangan; epilator; es kapak untuk mountaineering; es palu; es pencakar [alat-alat tangan]; es picks; file [alat]; file
kaki [pedicure mengimplementasikan]; file, tangan dioperasikan; frame untuk handsaws; gaffs memancing; gagang pisau;
gagang pisau logam; gala senjata, tangan-dioperasikan; galah berkait / gancu; garpu; garpu biodegradable; garpu daur ulang;
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garpu fondue; garpu ikan; garpu kue; garpu makanan penutup; garpu meja; garpu meja stainless steel; garpu meja sterling
silver; garpu penggali [garpu sekop]; garpu pertanian [alat-alat tangan]; garpu plastik; garpu rumput; garpu salad; garpu sekali
pakai; garpu siput; garpu ukir; garu [perkakas tangan]; garu alat-alat tangan menjadi; garu golf; garu jebakan pasir; gavels
[tangan alat]; gergaji [perkakas tangan]; gergaji logam-pemotongan; gergaji pit; gergaji potong; gergaji untuk memotong
cabang; gerinda tangan (disk grinda); geser kotak [alat-alat tangan dioperasikan]; golok pemotong daging; grease guns,
tangan-dioperasikan; grooving alat, tangan-dioperasikan; gula sendok [alat-alat tangan]; gunting anjing; gunting berkebun;
gunting besar (alat tangan); gunting besar pemangkas; gunting bordir; gunting dapur; gunting ikebana; gunting jahit; gunting
jenggot, non-listrik; gunting kebun; gunting kertas; gunting kuku; gunting kuku bayi; gunting kuku, listrik atau non-listrik; gunting
kutikula; gunting pemangkas; gunting penjahit; gunting rambut; gunting rambut non-listrik untuk hewan; gunting rambut tangan
dioperasikan untuk hewan; gunting rambut untuk hewan [instrumen tangan]; gunting rambut untuk hewan menjadi instrumen
tangan; gunting rambut untuk penggunaan pribadi, listrik dan non-listrik; gunting rambut, listrik; gunting rambut, listrik atau nonlistrik; gunting rambut, listrik dan baterai bertenaga; gunting rambut, non-listrik; gunting rambut, tangan-dioperasikan; gunting
rumah tangga; gunting rumput [instrumen tangan]; gunting saku; gunting serbaguna; gunting unggas; gunting untuk anakanak; gunting untuk keperluan rumah tangga; gunting untuk memotong cabang pohon; gunting untuk memotong rambut;
gunting wol; gunting*; gunting, tangan dioperasikan; hacksaws; handsaws; hawks [perkakas tangan]; helikopter sayuran;
hidung pemangkas rambut, listrik; hoop pemotong [alat-alat tangan]; hullers strawberry; insektisida penyemprot [alat-alat
tangan]; instrumen alis menusuk; instrumen cukur; instrumen cukur listrik; instrumen dan alat untuk hewan menguliti;
instrumen labia menusuk; instrumen menusuk alat kelamin perempuan; instrumen menusuk kelamin laki-laki; instrumen
menusuk pusar; instrumen menusuk puting; instrumen pemotong tabung; instrumen tangan untuk hewan pemotongan tukang
daging; instrumen tindik lidah; instrumen tindik telinga; isau dapur untuk mengiris ikan; isi cutter; jack sepeda motor
mengangkat, tangan-dioperasikan; jarum tato; jarum tindik telinga; jenggot gunting, listrik; jenggot pemangkas, listrik; jeruk
pemangkas [pisau]; jig-gergaji [alat-alat tangan dioperasikan]; jig-gergaji, tangan-dioperasikan; kaleng minyak untuk pelumas
mesin [tangan alat]; kampak; kapak es; kape; karpet dan lantai pokok Penghilang [perkakas tangan]; kartrid berisi pisau cukur;
kartrid untuk pisau cukur; kasus khusus disesuaikan untuk rambut keriting listrik setrika; kawat crimpers [alat-alat tangan];
keburukan bangku; keburukan logam; keju pesawat, non-listrik; keju slicers, non-listrik; keran [tangan alat]; keran alat-alat
tangan menjadi; keran tangan; keriting besi, non-listrik; ketam karbid untuk alat pemotong; ketam linggis (alat tangan); kickers
lutut [alat-alat tangan]; kikir kuku; kikir kuku listrik untuk perawatan kuku; kikir kuku, listrik; klem [tangan alat]; klem tukang
kayu; koki pisau; kotak kunci pas; kue garpu; kuku oranye tongkat; kulir; kulir [berkebun]; kulir tukang batu; kumis dan jenggot
pemangkas; kunci L; kunci hex; kunci pas adjustable; kunci pas busi; kunci pas die [alat-alat tangan]; kunci pas filter oli; kunci
pas kepala fleksibel; kunci pas lonjakan sepatu golf; kunci pas mur; kunci pas ratchet [perkakas tangan]; kunci pas sekrup;
kunci pas soket [perkakas tangan]; kunci pas torsi; kunci pas, tangan dioperasikan; kunci roda; kunci tabung; kunci-kunci
monyet; lantai pencakar [alat-alat tangan]; lifter tanah, tangan-dioperasikan; linggis [perkakas tangan]; logam-pemotongan
gunting [gunting timah]; mandolines untuk sayuran mengiris; manikur; manikur dan pedikur alat; manual dioperasikan alat
untuk menyuntikkan paku pupuk padat ke dalam tanah [alat berkebun]; manual dioperasikan pemangkas pohon; mata gergaji
bundar PCD (peralatan tangan); mata obeng; mata pisau; mata pisau untuk serut; mata screw driver; melayani pisau; memilih
kepala; menangani sabit; mencukur kit; mengapung [tangan alat]; mengasah alat dan instrumen, tangan-dioperasikan;
mengasah roda untuk pisau dan pisau; mesin tato kosmetik; mincers, non-listrik; mortir dan alu untuk menumbuk [alat-alat
tangan]; non-listrik manicure set; non-listrik rol rambut [tangan alat]; obeng, non-listrik; oranye tongkat [manicure alat]; pahat;
pahat pemahat; pahat tanggam; pakai sendok garpu; palu; palu [instrumen tangan]; palu [perkakas tangan]; palu batu; palu
cakar; palu dari tembaga; palu darurat; palu kayu; palu melarikan diri darurat; palu tukang batu; palu, tangan dioperasikan;
panduan langsing wallpaper [alat-alat tangan]; papan amril; parang; pasta pemotong, tangan-dioperasikan; pedang; pedang
Jepang; pedang pendek; pedicure set, listrik; pegangan kayu untuk alat-alat tangan tangan dioperasikan; pegangan ratchet;
pegangan sabit logam; pegangan untuk alat-alat tangan tangan dioperasikan; pegangan, bukan dari logam, untuk alat-alat
tangan tangan dioperasikan; pegangan, logam, alat bantu tangan tangan dioperasikan; pelunak daging dalam bentuk
instrumen cabang untuk berdebar daging; pelunak daging dalam bentuk palu dapur; pelurus rambut, listrik; pemangkas
jenggot; pemangkas jenggot, non-listrik; pemangkas lindung nilai [alat-alat tangan dioperasikan]; pemangkas pohon;
pemangkas rambut, listrik; pemangkas rambut, listrik atau non-listrik; pemangkas rambut, listrik dan baterai bertenaga;
pemangkas-pemangkas rambut kaki listrik; pemangkasan gergaji [alat-alat tangan]; pemangkasan pisau; pembuka tiram;
pemegang alat; pemegang bor [alat-alat tangan]; pemegang pisau menyelam; pemetik buah [alat-alat tangan]; pemotong PCD
(peralatan tangan); pemotong baut [perkakas tangan]; pemotong bawang putih, non-listrik; pemotong foil; pemotong goreng
Prancis, tangan-dioperasikan; pemotong kaca; pemotong kawat; pemotong mitra menjadi alat-alat tangan; pemotong pancing;
pemotong penggilingan menjadi alat-alat tangan; pemotong pipa (alat tangan); pemotong pipa, tangan-dioperasikan;
pemotong pizza; pemotong pizza, non-listrik; pemotong rumput, tangan-dioperasikan; pemotong sayuran; pemotong tabung
(Alat tangan); pemotong ubin, tangan-dioperasikan; pemotong-pemotong rambut listrik dan pemangkas-pemangkas rambut
listrik; pemotong-pemotong rambut pada lubang hidung (nostril) listrik; pemotongan panduan untuk digunakan dengan alat-alat
tangan dioperasikan; pemotongan tang [tang gelandang ini]; penajam kapur penjahit; penajam pisau; penari telanjang kawat;
penarik kabel (alat tangan); penarik kuku [alat-alat tangan]; penarik kuku, tangan-dioperasikan; pencabut paku [perkakas
tangan]; pencakar kaca [alat-alat tangan]; pencakar tangan dioperasikan untuk hewan menguliti; pencakar tangan
dioperasikan untuk ikan menguliti; pencakar untuk ski; pencukur [instrumen tangan]; pengamplasan bantalan untuk sanders
tangan dioperasikan; pengamplasan blok [alat-alat tangan]; pengamplasan spons [alat-alat tangan]; pengeriting bulu mata;
pengeriting mentega; pengeriting rambut, alat tangan; pengeriting rambut, listrik, alat tangan; pengeriting-pengeriting bulu
mata listrik (alat tangan); penggali [perkakas tangan]; penggali gulma, tangan-dioperasikan; penggali pasca lubang, tangandioperasikan; pengganda torsi, tangan-dioperasikan; penggiling kuku hewan bertenaga baterai; penggiling kuku hewan, listrik;
penggilingan pemotong, tangan-dioperasikan; pengiris keju (bukan listrik); pengolah makanan, tangan-dioperasikan; pengoles
mentega; pengupas buah, non-listrik; pengupas kentang, non-listrik; pengupas pisau; pengupas sayur, non-listrik; pengupas
sayuran [alat-alat tangan]; penjepit dan pinset kutikula; penjepit keriting listrik; penjepit keriting non-listrik; penjepit menjadi
alat-alat tangan; penjepit perapian; penjepit rambut [tangan alat]; penjepit tang menjadi instrumen body piercing; penjepit
tukang kayu [penarik kuku]; penutupan cincin tang menjadi instrumen body piercing; penyemprot insektisida, tangandioperasikan; penyemprot tangan dioperasikan untuk keperluan industri atau komersial; penyemprot yang dioperasikan
dengan tangan untuk insektisida; penyemprot yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan pertanian; perajang bawang
putih, non-listrik; perajang bawang, bukan listrik; perajang, tangan dioperasikan; peralataan penataan rambut; peralatan
berkebun tangan dioperasikan; peralatan dan perkakas berkebun yang dioperasikan dengan tangan; peralatan dan perkakas
pertamanan yang dioperasikan dengan tangan; peralatan dan perkakas pertanian yang dioperasikan dengan tangan;
peralatan makan (garpu, pisau dan sendok); peralatan pencabutan untuk perawatan kosmetik alis; peralatan pencabutan,
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listrik dan non-listrik, untuk perawatan kosmetik alis; peralatan tangan yang dapat dibawa-bawa; peralatan untuk mengukir
(peralatan tangan); perkakas tangan dan peralatannya, dioperasikan dengan tangan; perkakas tangan untuk memotong,
mengebor, menggiling, menajamkan dan merawat permukaan; pesawat Katsuo-bushi [pesawat non-listrik untuk mengelupas
blok bonito kering]; pesawat non-listrik untuk mengelupas blok kering bonito; pinset; pinset rambut menghapus; pisau *; pisau
[tangan alat]; pisau baja; pisau bekerja; pisau berburu; pisau biodegradable; pisau buah; pisau cukur; pisau cukur Jepang;
pisau cukur dan silet; pisau cukur lurus; pisau cukur sekali pakai; pisau cukur, listrik; pisau cukur, non-listrik; pisau daging;
pisau dapur; pisau dapur Jepang untuk memotong; pisau daur ulang; pisau dempul; pisau filleting; pisau gunting; pisau ikan;
pisau jack; pisau karpet; pisau kater; pisau keju; pisau keju dan pizza non-listrik; pisau keramik; pisau ketam (alat tangan);
pisau kue tart; pisau labu; pisau lempar; pisau lipat; pisau makanan penutup; pisau meja; pisau meja makan; pisau meja
stainless steel; pisau meja sterling silver; pisau meja, garpu dan sendok plastik; pisau meja, garpu dan sendok untuk bayi;
pisau memancing; pisau menangani, bukan dari logam; pisau mentega; pisau menyelam; pisau olahraga; pisau parit Bank
[alat-alat tangan]; pisau pemangkas; pisau pemangkas tanaman; pisau plastik; pisau raut; pisau roti; pisau rumah tangga;
pisau rumput (perkakas tangan); pisau saku; pisau sayuran; pisau sayuran pemotong sayuran/pengiris sayuran; pisau scoring
untuk lembaran veneer; pisau sekali pakai; pisau selam, pegangan pisau selam, alat kecil dengan ujung runcing (alat tangan);
pisau terbuat dari logam mulia; pisau ukir; pisau untuk alat cukur; pisau untuk digunakan hobi; pisau untuk gergaji tangan;
pisau untuk gunting; pisau untuk menguliti hewan; pisau untuk menguliti ikan; pisau untuk pesawat yang dioperasikan dengan
tangan; pisau untuk pisau; pisau untuk pisau cukur; pisau untuk pisau cukur listrik; pisau utilitas; pisau-pisau cukur listrik dan
gunting-gunting rambut listrik; pistol baut captive untuk hewan menakjubkan; pita ikan untuk menarik kabel; polishing setrika
[kaca alat]; pompa tangan dioperasikan; pompa tangan dioperasikan untuk memompa air sumur; prods sapi, listrik; prods
ternak, tangan-dioperasikan; pukulan [tangan alat]; pukulan alat-alat tangan menjadi; pukulan tang [alat-alat tangan]; pupuk
sendok [alat-alat tangan]; rambut keriting setrika, listrik; rambut pendinginan besi untuk pengkondisian rambut; reamers; rem
tangan dioperasikan untuk lentur lembaran logam; reversible rachet handle; riveters [tangan alat]; roda asah (alat tangan);
rumput cambuk [alat-alat tangan]; rumput garu, tangan-dioperasikan; sabit; sabit menangani, bukan dari logam; sabuk alat;
sanders, tangan dioperasikan; sarung pedang pedang; sarung pisau; sarung pisau dari kulit; sauna ladle; scaler ikan;
secateurs; sekop [perkakas tangan]; sekop [tangan alat]; sekop menjadi alat-alat tangan; sekop perapian; sekop salju;
senapan (alat tangan); sendok *; sendok batubara [alat-alat tangan]; sendok beras [alat-alat tangan]; sendok biji-bijian [alatalat tangan]; sendok biodegradable; sendok daur ulang; sendok dessert; sendok es krim; sendok garpu biodegradable; sendok
garpu dari logam mulia; sendok garpu ergonomis untuk anak-anak; sendok garpu plastik; sendok garpu, garpu dan sendok;
sendok ikan [alat-alat tangan]; sendok jeruk; sendok kopi; sendok kopi [alat-alat tangan]; sendok makanan anjing [alat-alat
tangan]; sendok meja; sendok meja stainless steel; sendok meja sterling silver; sendok pakai; sendok plastik; sendok souvenir
kolektor; sendok sundae; sendok sup; sendok teh; sendok uang; sendok untuk pembuangan limbah hewan peliharaan [alatalat tangan]; sendok yang terbuat dari logam mulia; sendok yang ujungnya lembut untuk digunakan bayi, balita dan anakanak; senjata pokok, tangan-dioperasikan; senjata tindik telinga; serap [tangan alat]; set manicure listrik; setrika [alat-alat
tangan non-listrik]; setrika ban; setrika crimping listrik untuk rambut; setrika listrik; setrika molding; setrika pelurus rambut
listrik; setrika pengupas; setrika pengupas menjadi alat-alat tangan; setrika styling rambut listrik genggam; setrika uap listrik;
setrika-setrika rambut listrik; sheet mobil perbaikan alat-alat logam penyok [perkakas tangan]; shredders daging [alat-alat
tangan]; silet; singkatan jack tangan; slicers keju; slicers pizza; slicers sayuran; slicers, tangan dioperasikan; snips; snips
benang; snips timah; soket kunci pas; spatula seniman untuk lukisan lilin panas; spatula untuk digunakan oleh seniman untuk
melukis lilin panas; spatula untuk lukisan lilin panas untuk digunakan oleh seniman; spokeshaves [tangan alat]; steak pisau;
styling rambut rambut listrik; tabel garpu dari logam mulia; tabung pemotong [alat-alat tangan]; tampers, tangan dioperasikan;
tang crimping; tang memancing; tang pengaturan; tang untuk hewan menguliti; tang untuk ikan menguliti; tang untuk
memotong/ mengupas kabel listrik; tangan alat untuk keriting rambut, listrik; tangan dioperasikan atomizers, alat penguap, dan
penyemprot untuk digunakan dengan cairan industri; tangan dioperasikan augers es digunakan untuk memancing es; tangan
dioperasikan berlangsung selama pembuatan sepatu; tangan latihan [alat-alat tangan]; tangan pompa *; tangan seamers [alatalat tangan]; tanggam pipa; tanggam rantai; tato aparat untuk perawatan kosmetik alis; telinga pemangkas rambut, listrik; tepi
ski mengasah alat, tangan-dioperasikan; tepung sendok [alat-alat tangan]; ternak menandai alat; ternak menguliti instrumen;
tindik telinga aparat; tipis-berbilah pisau dapur; tombak; tombak untuk penangkapan ikan komersial; tongkat; tongkat pedang;
tracing roda; ular pipa, tangan-dioperasikan; usungan untuk kawat dan band-band metal [alat-alat tangan]; vaporizers tangan
dioperasikan untuk keperluan industri atau komersial; vaporizers yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan pertanian;
vises mitra menjadi alat-alat tangan; wadah disesuaikan untuk pisau cukur; wakil rahang; wallpaper jahitan rol [alat-alat
tangan]; wallpaper smoothers [alat-alat tangan]; whetstones [mengasah batu]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033189
: 11/05/2021 20:19:23
:
: PT. SUPRAJAYA INDO KARYA

540 Etiket

: Jl. SURABAYA - KRIAN KM.25 DS.KEBOHARAN, KEC. KRIAN, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KINGMASTER
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 7
: ===Ban-ban mesin (bagian mesin); Bantalan untuk poros transmisi; Blender las; mesin las; blender potong; mesin bor listrik;
mesin amplas listrik; mesin serut listrik; mesin gergaji listrik; mesin gurinda listrik; mesin router listrik; mesin potong logam
listrik; mesin
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potong keramik listrik; mesin perkakas; kompresor; mesin jahit; motor-motor listrik; mesin pompa air listrik; tali kipas untuk
mesin; mesin irigasi; mesin pertanian; mesin penyemprot cat; mesin pemangkas rumput; mesin penyemprot hama; mesin
bubut; motor (armature) bagian dari mesin perkakas; stator (field) bagian dari mesin perkakas; gigi mesin perkakas; pisau
serut mesin; pisau router mesin; mata bor kayu mesin; mata bor mesin; mata bobok kayu (pahat kayu) mesin; gergaji mesin;
gerenda pengasah mesin; gerenda pemotong mesin; gerenda pemoles mesin; pisau pemotong keramik (diamond wheel)
mesin; sikat arang mesin; kepala bor (drill chuck) mesin; sikat kawat mangkok mesin; mesin tatah kayu; Blok bantalan
penyangga untuk mesin; Cincin peluru untuk bantalan (ballring for bearing); Filter (suku cadang mesin atau motor); Juicer,
listrik, untuk keperluan rumah tangga; Klep (mesin); Landas poros (bagian-bagian mesin); Mesin Cuci; Mesin obras; Mesin
pelicin; Mesin pelubang kancing; Mesin pemarut buah-buahan dan sayur-sayuran; Mesin pengasah pisau; Penyemprot cat (
sprayer ) dengan udara; Pompa air ; Pompa pasir; Sambungan [bagian mesin]; alat pemotong kayu; alat pengangkat
hidraulik; alat pertanian, selain alat tangan yang dioperasikan dengan tangan; alat pertanian, selain dioperasikan dengan
tangan; aparatur elevating hidrolik; aparatur mengangkat; aparatus pengerjaan pengeringan; bajak; bantalan rol; blender,
listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender, listrik, untuk persiapan makanan dan minuman; bor listrik; buldoser; busi untuk
mesin; busi untuk mesin pembakaran internal; dinamo; gergaji listrik; gergaji, listrik; gunting, listrik; inkubator untuk telur;
instalasi kondensasi; instalasi pencuci untuk kendaraan; instalasi pencucian kendaraan; juicer listrik; juicer listrik untuk
keperluan industri; karburator; kompresor [mesin]; kompresor listrik; kompresor udara; kopling mesin dan komponen transmisi
untuk mesin; kopling untuk mesin; kopling, selain untuk kendaraan darat; lift [lift]; mata bajak; meja untuk mesin; memicu
magnetos; memicu magnetos untuk mesin; mesin bor; mesin bubut [mesin alat]; mesin cetak; mesin cuci piring untuk
digunakan pada bak cuci; mesin gergaji bundar; mesin gergaji kayu; mesin gergaji pita; mesin gerinda putar; mesin gerinda
tangan; mesin hidrolik; mesin jahit; mesin kayu listrik gergaji; mesin pemangkasan; mesin pemotong; mesin uap; mesin untuk
kapal; mesin untuk kayu gergaji; mesin, mesin perkakas, peralatan yang dioperasikan daya; mixer [mesin]; mixer listrik untuk
keperluan rumah tangga; mixer makanan industri [mesin]; motor listrik untuk mesin; motor, selain untuk kendaraan darat;
pembuka kaleng listrik; pemotong [mesin]; pengangkat mekanis dan hidrolik; pengapian dengan magnet untuk mesin;
penyalaan elektronik untuk kendaraan; penyedot debu; peralatan pembersih menggunakan uap; perangkat pengapian untuk
mesin kendaraan darat; pompa [mesin]; pompa air listrik; pompa air untuk motor dan mesin; pompa udara [instalasi garasi];
pompa, listrik; sabuk dinamo; sabuk untuk mesin; sabuk untuk motor dan mesin; saringan (bagian dari mesin); saringan [mesin
atau bagian mesin]; saringan untuk motor dan mesin; setrika uap putar, portable, untuk kain; tali kipas untuk motor dan mesin;
tangga bergerak [eskalator]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033190
: 11/05/2021 20:24:38
:
: Ryan Ramdani

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Babakan Tarogong, RT 006 RW 004 Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa
Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SHUNZAO + HURUF MANDARIN + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 7
: ===Aksesoris untuk mesin pemasangan dan press laminasi, yaitu alat paku tempel panas, perforator, penutup lapisan busa,
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papan pengangkut/pembawa, pelat press, dan pemotong kertas, alat untuk membentuk kayu pada kanvas, dan tang untuk
meregangkan kanvas; Alat Semprot Elektrik; Alat berupa bantalan angin untuk memindahkan barang muatan; Alat dan mesin
penjilid buku untuk keperluan industri; Alat memberi pupuk pada tanaman; Alat pelapisan aspal panas; Alat pelicin pakaian;
Alat pemadat tanah; Alat pembawa (pengangkut) dengan sistem modul robotik untuk paletisasi; Alat pembuat alur; Alat
pemotong batu; Alat pemotong cermet selain dioperasikan dengan tangan; Alat pemotong dan cetakan pemotong untuk
pengerjaan logam, selain dioperasikan dengan tangan; Alat pemotong karbida disemen selain dioperasikan dengan tangan;
Alat pemotong logam berujung berlian selain dioperasikan dengan tangan; Alat pemotong logam tahan aus selain
dioperasikan dengan tangan; Alat pemotongan busur listrik; Alat pengabut (mesin); Alat pengambil barang jarak jauh dengan
jepitan; Alat pengelas busur listrik; Alat pengembus (mesin); Alat penggali; Alat penggali (mesin); Alat penghalus aspal; Alat
penghancur untuk penggunaan rumah tangga, listrik; Alat penghembus bagian dari mesin; Alat penghisap debu berbentuk
tongkat; Alat penghisap debu secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga dan perlengkapan
tidur; Alat pengisi angin nitrogen ban mobil dan motor; Alat pengisi udara; Alat pengocok, menggunakan listrik; Alat pengolah
makanan secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Alat pengoperasian elevator; Alat penjepit untuk backhoe; Alat
penyemprot pewangi dan pemberantas hama pada pembersih penyedot; Alat periferal traktor untuk panen; Alat periferal
traktor untuk penanaman; Alat periferal traktor untuk perawatan; Alat untuk bongkar pasang ban mobil dan motor; Alat untuk
buka-tutup tirai,, dijalankan secara elektrik; Alat untuk memotong lensa kacamata; Alat untuk mengoperasikan rantai derek;
Alat yang mengeluarkan cairan; Alat-alat listrik yang menggunakan tenaga udara; Besi bor (bagian mesin); Blender las; mesin
las; blender potong; mesin bor listrik; mesin amplas listrik; mesin serut listrik; mesin gergaji listrik; mesin gurinda listrik; mesin
router listrik; mesin potong logam listrik; mesin
potong keramik listrik; mesin perkakas; kompresor; mesin jahit; motor-motor listrik; mesin pompa air listrik; tali kipas untuk
mesin; mesin irigasi; mesin pertanian; mesin penyemprot cat; mesin pemangkas rumput; mesin penyemprot hama; mesin
bubut; motor (armature) bagian dari mesin perkakas; stator (field) bagian dari mesin perkakas; gigi mesin perkakas; pisau
serut mesin; pisau router mesin; mata bor kayu mesin; mata bor mesin; mata bobok kayu (pahat kayu) mesin; gergaji mesin;
gerenda pengasah mesin; gerenda pemotong mesin; gerenda pemoles mesin; pisau pemotong keramik (diamond wheel)
mesin; sikat arang mesin; kepala bor (drill chuck) mesin; sikat kawat mangkok mesin; mesin tatah kayu; Blok Silinder Mesin
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Untuk Otomotif; Bor batu [mesin]; Bor tangan listrik; Derek (alat pengangkat); Dinamo Pemarut Kelapa; Dinamo genset;
Dinamo stater ; Dudukan mesin, selain untuk kendaraan darat; Eskalator Pneumatik; Generator tenaga uap/alat pembangkit
uap; Kaki Mesin Jahit; Kantong-kantong untuk alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik); Kepala bor (bagian
mesin); Lift rantai menjadi bagian dari mesin; Mata bor batu; Mekanisme robotik [mesin] untuk pemuatan; Mekanisme robotik
[mesin] untuk pengangkatan; Mesin bor untuk buka baut dan melubangi tembok,besi,kayu; Mesin cetak 3D untuk perangkat
dan instrumen medis; Mesin cetak embossing; Mesin cetak inkjet UV-LED; Mesin cetak inkjet untuk keperluan industri; Mesin
cetak lembaran panas; Mesin cuci untuk peralatan bedah, medis dan laboratorium; Mesin dan alat pengerjaan logam untuk
gesekan pengelasan logam; Mesin dan alat pengerjaan logam, yaitu, dampak kunci pas, ratchet kunci pas listrik, kunci pas
power-driven, obeng listrik, bor listrik, besi bor (bagian mesin), reamers [bagian mesin], penggilingan alat [bagian mesin], palu
[bagian mesin], scaler [bagian dari mesin], gergaji ukir [mesin], sander listrik, alat pemotong selain yang dioperasikan dengan
tangan; Mesin dan alat untuk pemolesan (elektrik); Mesin dan peralatan mesin untuk perawatan bahan dan manufaktur; Mesin
dan peralatan mesin, yaitu rol pabrik, rol pabrik silinder, mesin pengecoran kontinu pada logam, mesin untuk memotong dan
membelah, mesin untuk membentuk, las karbit, penggilingan, pengelasan listrik, pemotong, logam untuk menggambar,
lembaran dan pelat logam, konverter baja; Mesin dan peralatan pengemasan industri; mesin tali pengikat; mesin pembungkus;
mesin pengangkat peti; mesin penyegel peti; sistem penyimpanan dan pengambilan otomatis; sistem pengemasan koli;
perkakas tangan pengikat bertenaga baterai; perkakas tangan pengikat pneumatic; perkakas pengikat-penggerak; inflator;
Mesin dan peralatan pengemasan untuk industri makanan, minuman, farmasi, nutraceutical, perawatan pribadi, rumah tangga,
dan kimia, yaitu pengurai, penutup, retorquer, pengencang, penyumpal, pemasang tutup, penyortir pompa, menempatkan
pompa, orienteers, inserters, dropper scoop feeder, menempatkan scoop feeder, sistem pengawasan, sistem penolakan,
penyortir tutup (cap), penyortir tutup (lid), elevator hopper, penggabung jalur, pemisah jalur, penegak botol, dan sistem lajur
pemindahan; Mesin dan peralatan untuk mencuci karpet (listrik); Mesin hammer drill bor bobok beton; Mesin las robotik; Mesin
pencelupan warna (tekstil); Mesin penggiling dan mesin bubut turret, yaitu, alat pemotong dan deburring bertenaga yang
digunakan untuk memindahkan/melepaskan gerinda dari lubang bor silang; Mesin pengukir; Mesin pompa, dan rakitan
pompa/mesin; Mesin untuk manufaktur dan peralatan mesin untuk perawatan bahan dan untuk manufaktur, tidak termasuk
perkakas untuk produksi suku cadang otomotif, komponen, rakitan, sistem bodi, dan sistem sasis; Mesin untuk pekerjaan
tanah; Mesin, peralatan mesin, peralatan yang dioperasikan daya; Mesin-mesin dan peralatan pencetak atau penjilid buku;
Mesin-mesin dan peralatan-peralatan untuk proses kimia; Mesin/peralatan pertambangan dan migas; Metalworking mesin dan
peralatan mesin; Nibbler [alat-alat listrik]; Nibbler [power-dioperasikan alat]; Nozzle ( alat untuk mengatur hasil pembakaran
mesin); PDAM menjadi alat mesin; Palu yang dioperasikan dengan listrik; Pasangan (Alat Pertanian Dari Kayu); Penggali parit;
Penggiling kopi elektrik dengan alat takar; Peralatan elektrik pengatur pakaian yang digunakan untuk keperluan rumah tangga;
Peralatan las laser; Peralatan pengangkat yang dioperasikan dengan daya; Peralatan penghemat bahan bakar untuk
kendaraan, sepeda motor, kapal dan pesawat terbang (bagian dari mesin); Peralatan robot untuk penanganan bahan-bahan;
Peralatan sediaan penggosok permukaan basah, yaitu, mesin untuk penggosok basah yang dapat membersihkan permukaan
dan bagian-bagian struktural serta aksesorisnya; Peralatan untuk mencuci, membersihkan instrumen dan perlengkapan bedah
dan medis; Peralatan untuk pengerjaan dengan mesin; Piston Pendorong; Printer 3D; Rantai pengangkut [bagian-bagian
mesin]; Regulator Bagian dari mesin; Robot untuk pemolesan; Robot untuk pengecatan; Router robotik [alat-alat mesin];
Selang-selang untuk alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik); Sistem pengapsulan untuk mesin, pompa,
mesin pompa, dan rakitan pompa/mesin; Tackle [Alat angkut barang]; Tang rivet [alat bertenaga]; Telescopic gang way yaitu:
lorong telescopic atau lorong berupa terowongan untuk naik kepesawat yang terbuat dari plat baja dan peralatan elektronika
(mesin); Trek karet menjadi bagian dari perayap pada mesin dan peralatan bongkar muat; Turbo (alat untuk menambah
kecepatan pada mesin kendaraan); air listrik pompa untuk kolam renang; air listrik pompa untuk mandi; air listrik pompa untuk
mandi pusaran air; air listrik pompa untuk mandi spa; alat Nibbling mekanik; alat [bagian dari mesin] untuk menyaring air,
minyak dan gas, tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil; alat [bagian mesin]; alat [mesin] untuk menyaring gas;
alat asupan tambahan untuk aparatus mengekstrasi cairan dan aparatus mengeringkan (mesin); alat cuci; alat ekstraktor
untuk tambang; alat genggam, selain yang dioperasikan dengan tangan; alat kontrol mekanis untuk mesin; alat las hot plate
listrik; alat las laser; alat las listrik; alat mesin penggiling; alat pel uap, dengan tenaga listrik (elektrik); alat peledak digerakkan
untuk mengemudi paku keling; alat pembangkit uap menjadi bagian dari mesin; alat pembersih asetilena; alat pembersih
injektor; alat pembersih, listrik, untuk keperluan rumah tangga; alat pemotong (termasuk pisau mekanis); alat pemotong bahan
karbid padat; alat pemotong berujung runcing [bagian dari mesin]; alat pemotong kayu; alat pemotong patri [bagian dari
mesin]; alat pemotong profil [bagian dari mesin]; alat pemotong rumput dan alat kebun yang dioperasikan dengan listrik; alat
pemotong rumput dan gulam yang dioperasikan dengan listrik; alat pemotong untuk pengerjaan ujung yang tajam; alat
penajam tepi ski, listrik; alat penambang batu bara; alat penekan mekanis untuk pengerjaan logam; alat pengangkat hidraulik;
alat pengangkut (pertambangan); alat pengasah [bagian mesin]; alat penggerek tambang; alat penghisap debu tanpa kabel;
alat penghisap debu, yang dapat digenggam; alat pengikat untuk jerami; alat pengiris sayuran [mesin]; alat pengiris sayuran,
listrik; alat pengolah limbah makanan; alat pengoperasian lift; alat penjepit untuk memegang bagian-bagian selama
pemesinan; alat penyaring (bagian dari mesin) untuk keperluan industri, tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil;
alat penyedot debu listrik untuk kasur tipis ala Jepang (futon) untuk keperluan rumah tangga; alat penyemprot (mesin); alat
perangkai tekanan hidrolik (bagian dari mesin); alat pertanian, selain alat tangan yang dioperasikan dengan tangan; alat
pertanian, selain dioperasikan dengan tangan; alat potong pada mesin bubut; alat potong untuk digunakan dengan Mesin
Perkakas; alat skimmer untuk aparatus mengekstrasi cairan dan aparatus mengeringkan (mesin); alat solder; alat tambahan
penyedot debu untuk menyebarkan parfum dan disinfektan; alat tangan memaku dengan tenaga udara; alat tenun; alat tenun
jacquard; alat tenun kaus kaki; alat tenun otomatis; alat tenun shuttleless; alat untuk embossing pelat logam; alat untuk
memasukkan cairan mengapung untuk aparatus mengekstrasi cairan dan aparatus mengeringkan (mesin); alat untuk
membuat bir di bawah tekanan; alat untuk membuat pelat cetak; alat untuk mendinginkan gas di antara kompresi berurutan,
terutama dalam mesin kendaraan supercharged (inter cooler), yaitu, bagian-bagian mesin kendaraan yang terdiri dari penukar
panas untuk pendingin udara dalam mesin kendaraan; alat untuk menyapu dengan baterai yang dapat diisi ulang; alat untuk
menyapu tanpa kabel, dengan tenaga listrik; alat untuk pembuat rute dan CNC; alat untuk pemesinan pelat cetak; alat
vulkanisasi; alat vulkanisir karet; alat-alat listrik; alat-alat listrik yang dioperasikan; alat-alat listrik yang dioperasikan dijual di
pra-diisi tas perkakas; alat-alat listrik yang dioperasikan udara; alat-alat pneumatik; alat-alat tangan listrik dan pneumatik; alatalat yang memancarkan panas untuk menyolder; amplop mesin sortasi; aparat elektrolisis untuk elektroplating; aparat knalpot
untuk kendaraan darat; aparat knalpot untuk mesin pembakaran internal; aparatur elektroplating; aparatur mengangkat;
aparatus kontrol mekanik untuk alat mesin; augers bumi; bagian mesin kendaraan, yaitu alat penerima untuk pendingin;
bagian-bagian dan perlengkapan-perlengkapan spesifik untuk pompa-pompa pelumasan (lubrication pumps), yaitu pompapompa ember (bucket pumps), pompa-pompa gemuk (grease pumps), senjata api genggam (hand guns), rakitan-rakitan
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selang (hose assemblies), dan pompa-pompa tangan, juga termasuk bagian-bagian dan perlengkapan-perlengkapan yang
terkait seperti silinder-silinder, o-ring, alat pendorong (plungers), katup-katup, rakitan-rakitan, ring/washer, layar-layar, filterfilter, bola-bola, alat-alat penahan (retainer), tutup-tutup (caps), kait-kait, batang (stems), cincin-cincin, lengan-lengan, barelbarel, gagang-gagang, kepala-kepala, busi-busi, barel-barel, kerah-kerah, kancing-kancing, gasket-gasket, piston-piston,
selang-selang; bantalan mesin; bantalan rol; bantalan rol untuk mesin; bantalan self-oiling; batang mesin; batang penggerak
untuk mesin (motor) dan mesin (engine); batang penghubung untuk mesin; batang penghubung untuk mesin kendaraan darat;
batang penghubung untuk mesin, motor dan mesin; batu aerasi udara akuarium [pompa]; berkas elektron pengelasan robot;
besi bor (bagian mesin); biji ceri listrik menghapus mesin; bit alat untuk mesin; bit alat untuk mesin pengerjaan logam; blok
mesin otomotif; bor mesin mengasah; bros [alat mesin]; bypass knalpot; campuran bahan bakar dan udara regulator menjadi
bagian dari mesin pembakaran internal; camshafts mesin; collet untuk alat-alat listrik; debu melelahkan instalasi untuk
membersihkan tujuan; debu menghapus instalasi untuk membersihkan tujuan; dinamo; dinamo mesin jahit; dinamo sepeda;
drum [bagian mesin]; dudukan-dudukan untuk peralatan penyolderan listrik; ejectors; ekstensi bar untuk alat-alat listrik; elektrik
mesin mengasah bertenaga ski; elektroda untuk mesin las; excavator; filter debu untuk pembersih vakum; frothers kopi listrik;
frothers susu listrik; geared box (roda gigi sebagai penggerak transmisi dan pengatur kecepatan yang dipergunakan pada
mesin-mesin industri), kotak/alat pengatur gerakan mempercepat atau memperlambat (gear box), alat pengatur kecepatan
(variator), kotak gigi pengatur putaran (gear box); generator elektrostatik; generator listrik darurat; generator listrik untuk kapal;
generator listrik untuk penggunaan darurat; gergaji bundar listrik; gergaji listrik; gergaji listrik reciprocating; gergaji rantai, listrik;
gergaji ubin [alat-alat listrik]; gergaji, listrik; gigi pemotong [peralatan mesin]; gigi reduksi, selain untuk kendaraan darat; gigi
untuk alat tenun tenun; gunting pagar, listrik; gunting, listrik; idling katrol menjadi bagian dari mesin; instalasi pengemasan;
intaglio mesin cetak; jembatan rol; jig-gergaji [alat-alat listrik]; katrol logam menjadi bagian dari mesin; katrol menjadi bagian
dari mesin; katrol pemalas menjadi bagian dari mesin; katup resirkulasi gas buang [EGR] untuk motor dan mesin; katup untuk
digunakan dalam minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan alat silinder untuk melindungi sensor suhu; keling
senjata [alat-alat listrik]; kepala alat pemotong [bagian dari mesin]; kerangka-kerangka saringan (filter) untuk mesin-mesin dan
peralatan-peralatan pengolahan makanan dan minuman; knalpot untuk motor dan mesin; kocokan telur, listrik; kompresor
listrik; kompresor putar; kompresor turbo; konveyor lift; kopling dan peralatan untuk transmisi daya, selain untuk kendaraan
darat; kopling modular untuk peralatan mesin; kopling untuk alat pertanian; kopling untuk peralatan pneumatik; kumparan
untuk menenun alat tenun; latihan [alat-alat listrik]; layar pengganti sebagai bagian dari mesin; layar sebagai bagian dari
mesin; lengan rocker untuk motor dan mesin; lift; lift [lift]; lift listrik; lift mobil sistem parasut; listrik pompa untuk akuarium; listrik
pompa untuk kolam renang; mata bor (bagian dari mesin); mata bor logam dan mata bor non-logam serta alat pemotong mata
bor; mekanisme pembukaan listrik untuk jendela kendaraan; mekanisme penutupan listrik untuk jendela kendaraan;
mekanisme robot [mesin] untuk pengolahan bahan makanan; mekanisme robot [mesin] untuk pengolahan buah-buahan;
mekanisme robot [mesin] untuk pengolahan sayuran; mekanisme robot [mesin] untuk pengolahan sereal; mekanisme robot
digunakan dalam pemeliharaan anggur; mekanisme robot menjadi bagian dari mesin bongkar muat dan alat; mekanisme robot
untuk digunakan dalam pengolahan makanan; mekanisme robot untuk digunakan dalam pengolahan sayuran; mekanisme
robot untuk kaca bekerja; mekanisme robot yang digunakan dalam pertanian; memegang perangkat untuk peralatan mesin;
mencetak kepala untuk mesin cetak industri; mengangkat platform; mengangkat platform kerja; mengemudi motor, selain
untuk kendaraan darat; mengemudi rantai, selain untuk kendaraan darat; mesin Bor untuk pengerjaan logam; mesin aerasi;
mesin bertenaga listrik untuk memotong dan membelah kayu untuk kayu bakar; mesin bor; mesin bor [mesin]; mesin bor aspal
atau beton; mesin bor kayu; mesin bor logam; mesin bor sumur; mesin bordir; mesin bubut [mesin alat]; mesin cetak; mesin
cetak untuk mencetak kemasan; mesin cetak digital; mesin cetak digital untuk industri tekstil; mesin cetak digital untuk
keperluan industri; mesin cetak digital untuk mendekorasi kaleng minuman; mesin cetak digital untuk permukaan keramik;
mesin cetak flexographic; mesin cetak industri; mesin cetak injeksi; mesin cetak inkjet industri; mesin cetak kompresi; mesin
cetak kosong; mesin cetak label industri; mesin cetak label untuk keperluan industri; mesin cetak offset; mesin cetak pelet
kayu untuk bahan bakar; mesin cetak planographic; mesin cetak rotary; mesin cetak silkscreen; mesin cetak tipografi; mesin
cuci listrik; mesin cuci listrik untuk keperluan rumah tangga; mesin cuci otomatis untuk peralatan bedah, medis dan
laboratorium; mesin dan alat fusi untuk melebur dan menyambung ke pipa plastik; mesin dan alat pengerjaan logam; mesin
dan alat untuk industri tekstil; mesin dan alat untuk membersihkan, listrik; mesin dan alat untuk mencuci karpet, listrik; mesin
dan motor untuk model perahu; mesin dan motor untuk pesawat model; mesin dan peralatan konstruksi; mesin dan peralatan
mesin; mesin dan peralatan pemadat limbah untuk keperluan industri; mesin dan peralatan pemadat sampah untuk keperluan
industri; mesin dan peralatan pengerjaan logam; mesin dan peralatan pengolah bahan kimia; mesin dan peralatan
pertambangan; mesin dinamo arus tukar listrik; mesin dispensing, selain mesin penjual; mesin drop-penempaan; mesin
elektromekanis untuk industri kimia; mesin embossing; mesin industrii penyaringan getaran untuk memisahkan bahan basah
dan kering; mesin jahit; mesin jahit biasa; mesin jahit corong; mesin jahit gulung; mesin jahit industri; mesin jahit jarum II;
mesin jahit karung; mesin jahit kulit; mesin jahit langkah 3; mesin jahit untuk keperluan rumah tangga; mesin jahit, listrik; mesin
kayu listrik gergaji; mesin parit; mesin pemadat sampah; mesin pemadat tanah; mesin pembersih pasir; mesin pembersih
sumur minyak; mesin pembuat karet; mesin pemotong busur listrik; mesin pemotong rumput listrik; mesin penanam rotari
[mesin]; mesin penanganan; mesin penanganan otomatis; mesin pencampur karet; mesin pencuci pakaian; mesin
pengamplasan; mesin pengamplasan orbital; mesin pengamplasan sabuk; mesin pengamplasan untuk pengerjaan kayu;
mesin pengayak; mesin pengeluaran (barang) kemasan; mesin pengemas untuk makanan; mesin pengepakan otomatis untuk
makanan; mesin pengepres pakaian; mesin penggerak dinamo listrik; mesin penggulung kabel plastik; mesin penghancur
batang; mesin pengumpul debu; mesin penyaring lumpur bor; mesin roket, selain untuk kendaraan darat; mesin telur mengiris;
mesin untuk aerostats; mesin untuk batang penyaring pembuatan rokok; mesin untuk cetak timbul; mesin untuk kapal; mesin
untuk kapal laut; mesin untuk kendaraan bantalan udara; mesin untuk mencuci peralatan dapur; mesin untuk pembuatan
bahan kemasan; mesin untuk produksi material pengemasan; mesin, mesin perkakas, peralatan yang dioperasikan daya;
mesin, peralatan dan peralatan untuk digunakan di ladang minyak dan gas; motor listrik dan bagiannya, selain untuk
kendaraan darat; motor listrik dan generator untuk peralatan penanganan material, termasuk sensor, kontrol dan peralatan
switching; motor listrik untuk mesin; motor listrik untuk mesin dengan servo digital controller drive; motor mesin jahit; muffler
knalpot untuk motor dan mesin; notchers [mesin alat]; obeng listrik tanpa kabel; obeng, listrik; pabrik garam listrik; palu putar,
listrik; pelat aus untuk peralatan industri; pembersih vakum listrik; pembersih vakum listrik untuk keperluan industri; pembersih
vakum listrik untuk keperluan rumah tangga; pembersih vakum robot; pembukaan dan penutupan mekanisme listrik untuk
jendela kendaraan; pemegang alat mesin; pemisah debu; pemotong lubang; penajam gunting, listrik; pengapian dengan
magnet untuk mesin; penggerak bantuan listrik dan penggerak utama listrik untuk kendaraan, termasuk sensor, kontrol dan
peralatan switching; penggerak bantuan listrik dan penggerak utama listrik untuk peralatan seluler menggunakan sensor,
kontrol dan peralatan switching; penggerak dan perangkat listrik untuk kontrol dan pengoperasian peralatan pendingin udara,
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sistem ventilasi, penyediaan hidro-teknologi dan peralatan distribusi, kompresor, peralatan vakum dan pendingin, termasuk
peralatan kontrol dan peralatan pengukur; penggerak listrik dan peralatan generator untuk konverter energi dan sistem
penyimpanan, termasuk sistem eksitasi yang sesuai; penggilingan pemotong [peralatan mesin]; pengiris keju [mesin];
pengontrol-pengontrol suhu untuk solder-solder besi listrik, peralatan penyolderan listrik dan alat-alat listrik untuk melepas
bagian-bagian/komponen-komponen elektronik; pengontrol-pengontrol suhu untuk solder-solder besi listrik, peralatan
penyolderan listrik dan alat-alat listrik untuk melepas listrik.; pengumpan elektronik untuk hewan, selain hewan peliharaan;
pentil untuk digunakan dalam minyak dan gas, tempat penyimpanan,lubang besar, dan alat silinder untuk melindungi sensor
suhu; penyalaan elektronik untuk kendaraan; penyedot debu untuk mobil; penyedot debu untuk penggunaan komersial;
peralatan dapur bertenaga listrik untuk dicing, Mincing, mengiris dan memotong makanan; peralatan mekanik untuk industri
keramik (termasuk mesin keramik untuk bangunan); peralatan mekanik untuk industri sepeda; peralatan mesin; peralatan
mesin computer numerical control [CNC] untuk mesin pengepakan; peralatan mesin jahit; peralatan mesin untuk industri
elektronik; peralatan mesin untuk logam bekerja; peralatan mesin untuk mengolah produk-produk plastik setengah jadi;
peralatan mesin untuk perawatan bahan dan untuk manufaktur, tidak termasuk perkakas untuk produksi suku cadang otomotif,
komponen, rakitan, sistem bodi, dan sistem sasis; peralatan mesin untuk putus materi permukaan jalan; peralatan pembersih
jendela, listrik; peralatan pembersih menggunakan uap; peralatan pemisahan bahan padat, yaitu, mesin pengering material;
peralatan pemisahan gas; peralatan penanganan bongkar muat; peralatan pengelasan, dioperasikan dengan gas; peralatan
pengolah wafer semi-konduktor; peralatan pengolahan optics cold; peralatan pengukuran dan kontrol untuk minyak dan gas,
ruang angkasa, otomotif, listrik dan industri energi; peralatan penyolderan listrik; peralatan penyolderan listrik, yaitu, stasiunstasiun pemanas untuk penyolderan elektronik dan penyolderan substrat semikonduktor.; peralatan petrokimia; peralatan
solder, listrik; peralatan tinta untuk mesin cetak; peralatan untuk menumbuhkan benih; peralatan untuk pembuatan popok
kertas; peralatan untuk pembuatan pupuk; peralatan-peralatan menyolder listrik, yaitu, stasiun-stasiun pengerjaan ulang udara
panas untuk menyolder elektronik dan penyolderan substrat semikonduktor; peralatan-peralatan pengambilan vakum listrik;
peralatan-peralatan penyolderan; perangkat drive yang electropneumatic untuk membuka dan menutup pintu kendaraan;
perangkat drive yang elektromekanis untuk membuka dan menutup pintu kendaraan; perangkat pemotong menjadi bagian dari
mesin; perkakas dan perlengkapan untuk mesin jahit; pipa knalpot otomotif; pisau untuk gergaji listrik; polikristalin berlian
kompak [PDC] bor untuk mesin pengeboran; pompa air listrik; pompa air listrik tekanan tinggi; pompa celup listrik; pompa
hidrolik untuk excavator; pompa lobus putar; pompa putar; pompa udara akuarium; pompa, listrik; poros untuk pompa;
poros/batang dalam silinder mesin, poros nok.; puli dinamo untuk kendaraan; rantai lift logam; rantai roller menjadi bagian dari
mesin; rantai roller, selain untuk kendaraan darat; reaktor epitaxial untuk semikonduktor manufaktur mesin; reamers menjadi
alat mesin; regulator (bagian dari mesin); regulator [bagian mesin]; regulator menjadi bagian dari mesin; regulator tekanan
[bagian mesin]; robot dan lengan robotik untuk memotong makanan untuk pemakaian komersial; robot dan lengan robotik
untuk memproses minuman; robot dan lengan robotik untuk mencacah makanan untuk pemakaian komersial; robot dan
lengan robotik untuk mengupas makanan untuk pemakaian komersial; robot industri tak berawak untuk membawa makanan
dan minuman; robot industri untuk mesin dan peralatan mesin; robot industri untuk peralatan mesin; robot pengamplas; robot
untuk penggilingan; rol konveyor; rol untuk mesin cetak rotary; rol untuk mesin pengolahan barley; roll pengiling; roll pengiling
silinder; rotary blower; router [Mesin Perkakas]; sabuk dinamo; sabuk lift; sabuk pengaman untuk penyedot debu; sapu listrik;
saringan-saringan (filters) untuk mesin-mesin dan peralatan-peralatan pengolahan makanan atau minuman; senjata [alat
menggunakan bahan peledak]; sikat [bagian dari mesin]; sikat dinamo; sikat karbon [listrik]; sikat kawat [bagian dari mesin];
sikat menjadi bagian dari mesin; sikat menjadi bagian dari motor, generator dan dinamo; sikat rotary untuk mesin; sikat untuk
penyedot debu; sikat, dioperasikan secara elektrik [bagian-bagian mesin]; silinder mesin untuk kendaraan; sistem
pembuangan untuk kendaraan; squeezers buah listrik; squeezers buah, listrik, untuk keperluan industri; tangga bergerak
[eskalator]; tangki air pendingin untuk mesin mobil; tas alat, diisi dengan alat yang dioperasikan dengan daya; timing belt untuk
alat berat; tinta peralatan untuk mencetak blok; tiriskan salad [mesin dapur listrik]; trek karet menjadi bagian dari crawler di
crane; trek karet menjadi bagian dari crawler di excavator; trek karet menjadi bagian dari mesin penggali; trek karet menjadi
bagian dari perayap di bajak salju; trek karet menjadi bagian dari perayap di buldoser; trek karet menjadi bagian dari perayap
di mesin konstruksi; trek karet menjadi bagian dari perayap di mesin pembuat jalan; trek karet menjadi bagian dari perayap di
mesin penyapu jalan; trek karet menjadi bagian dari perayap di mesin pertambangan; trek karet menjadi bagian dari perayap
di mesin pertanian; trek karet menjadi bagian dari perayap pada alat berat; trek karet menjadi bagian dari perayap pada mesin
dan peralatan bongkar muat; trek karet menjadi bagian dari skid-steer loader; trek karet untuk bajak salju perayap; trek karet
untuk derek perayap; trek karet untuk ekskavator perayap; trek karet untuk mesin pertambangan crawler; trek karet untuk
pavers perayap; turbin, kompresor, katup, pompa sentrifugal, dan peralatan terkait dalam bidang minyak dan gas, jalur pipa
minyak dan gas, petrokimia dan industri.; turbocharger untuk mesin; turbocompresor; turbogenerators; tympans [bagian dari
mesin cetak]; unit kipas angin listrik untuk pembersih vakum; waterers elektronik untuk hewan, selain hewan peliharaan;
windlasses bertenaga listrik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033191
: 11/05/2021 20:26:18
:
: Hj. HESTI NOVIA SARI, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Janti, RT/RW. 002/001, Kel/Desa Janti, Kec. Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa
Tengah, 57474
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SSb Hj. Hesti
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Hijau, Kuning, Orange, Hitam, Merah, Merah Hati
: 43

740

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Restoran; Warung makan; jasa katering; kafe===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021033192
: 11/05/2021 20:29:16
:
: Edward N Lontoh,SH

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Suwiryo No. 39, RT. 004 RW. 001 Kelurahan Gondangdia, kecamatan Menteng,
Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10350
: Monica Maria Loppies S.H.,
: Taman Buaran Indah III jalan Buaran Perkasa Blok B1 No 9 Klender

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Kantor Hukum Lontoh & Partners
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 42
: ===Hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Layanan hosting situs web; Layanan komputer pada halaman web
yang disesuaikan dengan menampilkan informasi yang ditentukan pengguna atau ditentukan dalam sifat profil pribadi, audio,
video, gambar foto, teks, grafik dan data; Penyediaan program komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh
secara online; aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses melalui situs web; hosting situs web untuk penyimpanan data
elektronik; layanan penyediaan aplikasi online berbasis internet yang tidak dapat diunduh yang menampilkan teknologi yang
memudahkan pengguna untuk saling berbagi video; pemrograman halaman web khusus yang menampilkan informasi yang
ditentukan pengguna, profil pribadi dan informasi; penulisan program komputer, perangkat lunak dan kode untuk pembuatan
halaman web di internet; penulisan program komputer, perangkat lunak, dan kode yang ditugaskan untuk pembuatan halaman
web di Internet; penyedia layanan aplikasi (ASP), yaitu, menyediakan, hosting, mengelola, mengembangkan, dan memelihara
aplikasi, perangkat lunak, situs web (web sites), dan database di bidang komunikasi nirkabel, akses informasi seluler (mobile
information access), dan manajemen data jarak jauh untuk pengiriman konten nirkabel ke komputer genggam, laptop dan
perangkat elektronik seluler (mobile electronic devices); penyediaan situs web yang menampilkan video yang tidak dapat
diunduh di bidang teknologi informasi, jaringan komputer, dan teknologi telekomunikasi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033193
: 11/05/2021 20:31:51
:
: Ryan Ramdani

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Babakan Tarogong, RT 006 RW 004 Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa
Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YUNMAI + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan abu-abu
: 9
:
===Adaptor untuk audio dan video; Akselerator data; Akselerator gambar; Akselerator grafis video; Akselerator suara; Aktuator
elektro-mekanis akurasi tinggi; Alat Penambah Akseleras pada kendaraan bermotor berbentuk kabel; Alat Sambung Kabel
Fiber Optik; Alat dan mesin penghasil suara; Alat identifikasi dan otentikasi biometrik; Alat pelindung diri dari ancaman bahan
biologis; Alat pemutar dan alat perekam audio dan video digital; Alat pencahayaan untuk digunakan pada pemotretan
profesional yang berkualitas; Alat pencetak nota yang dihubungkan dengan komputer/handphone; Alat pendeteksi dari logam
untuk keperluan industri atau militer; Alat pengatur pencahayaan untuk pengambilan gambar dan video; Alat pengeras suara;
Alat penyambung atau splicer kabel serat optik; Alat perangkat lunak komputer untuk memfasilitasi aplikasi perangkat lunak
pihak ketiga; Alat perekam suara dan pengenalan suara; Alat rontgen bukan untuk tujuan medis; Alat ukur berbentuk siku atau
kotak untuk mengukur; Alat untuk mengendalikan perangkat otomatisasi rumah, perangkat informasi yang dikendalikan oleh
suara, perangkat asisten pribadi digital yang dikendalikan oleh suara yang terintegrasikan dengan layanan yang tersedia
melalui aplikasi serta aplikasi piranti lunak, alat pengeras suara audio pintar yang terhubung ke cloud dan dikendalikan oleh
suara; Alat yang dikendalikan oleh suara, yaitu, asisten digital pribadi, alat penghubung untuk otomatisasi rumah yang terdiri
dari alat pengeras suara dengan aktivasi melalui suara, piranti keras komputer, serta piranti lunak untuk mengendalikan
peralatan yang terhubung dalam jaringan di internet of things (IoT), peralatan penwrangan/pencahayaan serta aparatus
keamanan rumah yang pengoperasiannya didukung dan terkoneksi melalui internet; Alat-alat untuk streaming konten media
melalui jaringan nirkabel lokal; Ampli mixer; Analisis fluoresensi sinar-X; Antarmuka pengguna untuk komputer kendaraan
bermotor dan perangkat elektronik terpasang, yaitu panel kontrol elektronik, monitor, layar sentuh, kontrol jarak jauh, stasiun
dok, konektor, sakelar, dan kontrol yang diaktifkan suara; Antena HDTV; Antena parabola; Aparatus audio kendaraan
bermotor; Aparatus dan instrumen ilmu pengetahuan, yaitu, perangkat keras komputer, periferal komputer, alat pemutar dan
perekam audio, alat pemutar dan perekam media, perangkat elektronik digital genggam, pengendali nirkabel, perangkat
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pengendali jarak jauh, perangkat informasi dalam suatu sistem lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara, perangkat asisten
pribadi dalam suatu sistem lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara, alat pengontrol otomatisasi rumah, dan adaptor daya;
Aparatus dan instrumen, semua untuk memproses, menyimpan, memperoleh kembali, transmisi, menampilkan, input, output,
pengkompresan, pendekompresan, memodifikasi, menyiarkan dan mencetak data; Aparatus dan perlengkapan komunikasi
nirkabel; Aparatus pengalih, pengendali, pemonitor serta pemeriksa (supervisi) elektronik untuk kunci; Aparatus pengalih,
pengendali, pemonitor serta pemeriksa (supervisi) elektronik untuk pintu; Aparatus pengatur serta pengendali listrik untuk
partisi; Aparatus untuk berbagi jaringan nirkabel atau kabel; Aparatus untuk pengujian dan pemrograman sirkuit terpadu;
Aparatus, instalasi serta peranti pengendali keamanan; Aplikasi digital reimbursement; Aplikasi perangkat lunak dan perangkat
keras komputer untuk kontrol mengemudi kendaraan otomatis; Aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk
kontrol mengemudi kendaraan otomatis, kontrol secara mandiri, navigasi, mengemudi dengan bantuan untuk kendaraan, dan
mengemudi sendiri untuk kendaraan; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk agen virtual digital, sistem prediktif,
pembelajaran mesin, otomatisasi proses kognitif, pengenalan pola, pengenalan karakter, aplikasi komputasi visual, virtualisasi
pengetahuan, robotik, drone, dan kendaraan tak berawak; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk sistem pengolahan air
limbah untuk mengendalikan pompa, modul pemisahan, modul kontrol dan peralatan tambahan yang digunakan dalam operasi
minyak dan gas lepas pantai; Aplikasi perangkat lunak komputer, download; Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk telepon seluler; Aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan
perbankan elektronik, mobile dan online; Aplikasi-aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk pendidikan bisnis dan jaringan
bisnis; BIOS (sistem input output dasar) yang dapat diunduh bios program komputer; Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel];
Baju Alat Pelindung Diri; Baterai untuk telepon tanpa kabel; Beacon perangkat nirkabel energi rendah; Bingkai pendukung
busbar; Booster antena; CD; CD yang direkam sebelumnya; CD, DVD, dan media perekaman digital lainnya; Cakram yang
memuat program komputer; Catu daya penstabil tegangan; Catu daya tegangan rendah; Catu daya yang portable (baterai isi
ulang); Chip komputer di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Chip prosesor
semikonduktor; DVD dan media pra-rekaman digital yang menampilkan konten hiburan; DVD interaktif; Database elektronik
menampilkan jalan raya, geografis, peta, informasi jalur transit publik, informasi lintasan transit publik, informasi rute transit
publik, jadwal waktu dan daftar perjalanan transit publik dan informasi transit publik lainnya yang direkam di media komputer;
Dekoder kode batang; Die prosesor kemasan dan casing; Diseq swith (Digital Satellite Equipment Control) yaitu alat kontrol
peralatan Satelit Digital; Disk yang telah direkam sebelumnya, yaitu video digital disk, disk serbaguna digital, DVD, dan disk
digital definisi tinggi yang menampilkan program televisi fiksi ilmiah dan drama; Dompet elektronik yang dapat digunakan untuk
melakukan transaksi pembayaran; Dompet elektronik yang dapat diunduh; Earphone nirkabel; File dan rekaman audio digital,
video, dan multimedia yang dapat diunduh menampilkan musik, televisi, film, buku, berita, konser, radio, olahraga, permainan,
acara budaya, serta program hiburan dan pendidikan terkait; Film sinar-X, terbuka; Filter pernapasan wajah selain untuk
pernapasan buatan; Fitur komponen dari sistem pengujian, sinyal, diagnostik dan pengukuran elektronik serta peralatan yang
digunakan dalam pembangkit sinyal, penganalisis sinyal, pembangkit gelombang berubah-ubah, pembangkit pulsa dan satukotak penguji, yaitu penganalisis jaringan dan penguji jaringan area lokal nirkabel (WLAN) dan telepon selular, komponen
elektronik dalam bentuk perangkat lunak dan perangkat keras, yaitu pengolah (prosesor) sinyal digital dan algoritme
pengontrolnya, dijual sebagai komponen terpadu dari pembangkit gelombang, untuk meningkatkan keakuratan sinyal dan
lebar sinyal; Foto-foto X-ray, selain untuk keperluan medis; GPS navigasi dan petunjuk, pelacakan lokasi GPS, GPS tampilan
peta dan perangkat kalkulasi rute, video perekam, dan perangkat jaringan komunikasi nirkabel untuk transmisi data atau
gambar untuk kendaraan; Gerbang Internet of Things [IoT]; Gerbang jaringan nirkabel dan kabel; Headphone nirkabel;
Hygrosta; Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik dalam bentuk penguji, yaitu kabel, antena, tegangan (voltage), arus
listrik (amperage), saluran telepon dan penguji kontinuitas; Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik, yaitu kabel
genggam dan penguji antena dengan penganalisis spektrum opsional, penganalisis jaringan dan meter daya; Interfon;
Inverator; Inverter untuk catu daya; Jam pasir; Jam pasir [alat pengukur waktu]; Jam tangan pintar (pengolahan data); Jamjam tangan dengan fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminal-terminal elektronik seperti telepon-telepon
pintar, komputer-komputer tablet, PDA, komputer-komputer; Kabel Antena; Kabel Arde; Kabel Busi; Kabel Generator; Kabel
HDMI; Kabel HDTV; Kabel High definition interface (HDMI); Kabel Listrik Tahan Api; Kabel Listrik Tegangan Menengah; Kabel
Listrik Tegangan Tinggi; Kabel Listrik Tegangan rendah; Kabel Listrik Untuk Pertambangan; Kabel Pengendali; Kabel USB;
Kabel USB untuk ponsel; Kabel USB untuk ponsel selular; Kabel audio; Kabel audio penghubung jarak panjang; Kabel cdi;
Kabel daya untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; Kabel daya untuk untuk rokok
elektronik; Kabel ekstensi speaker; Kabel las listrik; Kabel listrik; Kabel listrik dan elektronik untuk peralatan komunikasi audio
dan video, dan manual instruksi yang dapat diunduh untuk peralatan komunikasi audio dan video; Kabel listrik, harnessing,
pengukur dan sakelar; Kabel pengisi daya listrik; Kabel serat optik; Kabel-kabel elektrik datar yang lentur; Kaca mata pintar
(pengolahan data); Kacamata renang; Kamera video untuk memonitor interior dan eksterior tempat tinggal dan bangunan
komersial, dan pengontrol nirkabel untuk perangkat pemantauan, kontrol, dan otomatisasi jarak jauh; Kartu SIM; Kartu dengan
sirkuit terintegrasi di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Kartu identitas magnetik;
Kartu memori Digital [SD] aman; Kartu, disk, kaset, kabel, catatan, microchip dan sirkuit elektronik, semua untuk mencatat dan
transmisi data; Kaset audio yang menampilkan hiburan musik dan musik; Kasing telepon selular; Kawat dan kabel untuk
pengisi listrik kamera; Kawat-kawat dan kabel-kabel listrik; Komplotan XY; Komponen dan kelengkapan listrik untuk kendaraan
darat, mesin, dan peralatan, yaitu, amplifier untuk komunikasi nirkabel, antena, dan baterai; Komponen-komponen elektronik,
perangkat, dan sistem untuk komunikasi nirkabel antar perangkat, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan,
keamanan, radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya; Komponen-komponen elektronik, perangkat, dan sistem yang
memungkinkan komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan,
perasa, dan komunikasi lainnya yang memanfaatkan teknologi pita lebar ultra di dalamnya, yaitu, telepon selular pita lebar
ultra, radar pita lebar ultra dan sistem penentuan posisi pita lebar ultra; Komputer dan perangkat lunak bergerak dan aplikasi
yang memberikan nasehat, layanan, informasi kepada penggunanya terkait kosmetik dan memungkinkan pengguna untuk
mencoba kosmetik secara virtual; Komputer dan sistem operasi komputer untuk mengemudi secara mandiri, bantuan
pengemudi, kendaraan yang terhubung, perangkat antena tak berawak, dan drone; Komputer navigasi mobil; Kotak juke
musikal; Kotak set-top (penerima sinyal digital); Laporan elektronik yang dapat diunduh di bidang sekuensing, genotipe,
pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Layar LED; Layar LED untuk laptop; Layar OLED; Layar QLED; Materi digital,
yaitu, arsip audio, arsip video dan arsip grafik pra-rekam untuk digunakan pada perangkat nirkabel; Materi pendidikan dan
pengajaran bahasa yang dapat diunduh tersedia melalui Internet, telepon seluler, jaringan komputer global atau perangkat
nirkabel; Media digital, yaitu file audio dan video yang dapat diunduh yang menampilkan program televisi fiksi ilmiah dan
drama; Media digital, yaitu klip video yang sudah direkam sebelumnya yang dapat diunduh, klip audio yang sudah direkam
sebelumnya, teks dan gambar yang disimpan dalam komputer pribadi elektronik
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dan perangkat genggam nirkabel, semuanya menampilkan subjek kepentingan umum; Media digital, yaitu, DVD yang direkam
sebelumnya, rekaman audio dan video yang dapat diunduh, dan CD yang menampilkan dan mempromosikan musik dan
hiburan musik; Mesin dan instrumen pengukur atau uji coba yang digunakan untuk mengukur ukuran konsentrasi dan kualitas
ozone; Mikroprosesor; Mikroprosesor di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat;
Mikroprosesor digital dan optikal; Mistar bujur sangkar untuk mengukur; Mistar/meteran [alat ukur]; Monitor liquid crystal
display [LCD] komputer; Nada dering, grafik, dan musik yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat
nirkabel; ODP (Optical Distribution Panel) berfungsi sebagai tempat pengaman sambungan kabel optic sekaligus pemisah
kabel; OTG (Alat untuk menggunakan usb atau flashdisk pada handphone); Organizer data pribadi elektronik genggam; PC
tablet; Panel layar QLED; Panel tampilan LED; Papan sirkuit audio-video; Papan tulis interaktif digital; Pegangan untuk
diadaptasikan pada telepon genggam; Pelindung tutup kepala; Peluit isyarat; Pemancar Global Positioning System [GPS];
Pemancar dan penerima nirkabel; Pembaca digital; Pembawa suara; Pemutar MP3; Penahan pintu elektrik; Pencahayaan
dengan penggunaan komputer dan kamera video; Penerima Global Positioning System [GPS]; Penerima dan monitor televisi;
Pengendali jarak jauh; Penggaris/ mistar siku atau kotak untuk mengukur; Penghitung geiger; Pengisi daya super cepat
(nirkabel); Penjepit yang digunakan untuk penghubung kabel; Penstabil dan penopang komputer tablet dan ponsel pintar yang
dapat disesuaikan; Peralatan dan perlengkapan untuk penelitian ilmiah dalam laboratorium di bidang sekuensing, genotip,
pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Peralatan dan perlengkapan untuk penelitian ilmiah di laboratorium, yaitu
pengurut genetika; Peralatan diagnostik untuk mendeteksi pathogen untuk laboratorium atau keperluan penelitian di bidang
sekuensing, genotip, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Peralatan kendali listrik tanpa kabel jarak jauh; Peralatan
keselamatan yaitu teknologi penghalang termal yang digunakan pada topi keras dan helm pengaman; Peralatan komunikasi
nirkabel, yaitu, peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi komputer, dan pengendali antarmuka nirkabel untuk
komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan, perasa, dan
komunikasi lainnya; Peralatan konferensi video, yaitu telepon, speaker, monitor, kamera, headset telepon dan komputer,
penunjuk jarak jauh presenter nirkabel, dan perangkat periferal komputer untuk konferensi dan kolaborasi audio dan video;
Peralatan kromatografi untuk analisa cairan dan gas untuk keperluan industri; Peralatan memori komputer; Peralatan
pemprosesan data di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Peralatan sensor
elektronik, kamera, dan mikrofon untuk pendeteksian, penangkapan dan pengenalan gerakan tubuh, gerakan wajah dan
suara; Peralatan telematika, yaitu, perangkat nirkabel yang terdiri dari pemancar [sehubungan dengan otomobil]; Peralatan
transmisi data audio dan video nirkabel, yaitu, perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh atau
direkam untuk transmisi atau reproduksi suara atau gambar; Peralatan untuk merekam dan menghasilkan suara untuk
pelatihan binatang; Peralatan untuk pengujian DNA dan RNA untuk penelitian genetika dan keperluan ilmiah; Perangkat
Lunak yang dapat diunduh untuk komputer, seluler, digital portebel, prangkat komunikasi dengan kabel dan tanpa kabel;
Perangkat Televisi Nirkabel yang digunakan untuk mengambil gambar (CCTV); Perangkat antar muka jaringan komputer;
Perangkat elektronik atau perangkat lunaknya untuk digunakan dalam mentransmisikan data dan/atau suara melalui jaringan
nirkabel atau kabel; Perangkat elektronik digital genggam yang mampu menyediakan akses ke internet dan untuk mengirim,
menerima, dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, dan data digital lainnya; Perangkat elektronik digital yang
dapat dipakai yang mampu menyediakan akses ke internet, untuk mengirim, menerima dan menyimpan panggilan telepon,
surat elektronik, dan data digital lainnya; Perangkat elektronik untuk mendeteksi sistem kebocoran yang mampu mendeteksi
kebocoran cairan dengan sensor kabel atau probe dengan cara pemantauan jarak jauh dengan perangkat lunak pemantauan
berbasis web; Perangkat genggam nirkabel, yaitu, perangkat informasi yang dikontrol suara terdiri dari speaker audio pintar
yang terkoneksi dengan awan (cloud) dan dikontrol suara dengan kemampuan asisten pribadi virtual, tidak satupun barang
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat input dan output
komputer; Perangkat keras USB; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk digunakan dengan sekuensing
genetik populasi, unit perawatan intensif neonatal (NICU) dan penelitian penyakit genetik, penelitian kanker genetik,
agrigenomik, dan penelitian klinis dan translasi, semuanya di bidang genomik; Perangkat keras dan perangkat lunak
komputer untuk digunakan di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Perangkat keras
dan perangkat lunak komputer untuk menganalisis data sekuensing di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan
genetika asam nukleat; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk membuat, memfasilitasi, dan mengelola akses
jarak jauh ke dan komunikasi dengan jaringan area lokal (lans), jaringan pribadi virtual (vpn), jaringan area luas (wans) dan
jaringan komputer global; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk memproses, memvisualisasikan, menyimpan,
membagi, dan memanipulasi data sekuensing generasi berikutnva (NGS) di bidang sekuensing genotipe, pengujian genetik
dan genetika asam nukleat; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menangkap, menyimpan, mengakses,
menampilkan, berbagi, meringkaskan, memindahkan, dan mengelola berkas-berkas digital dibidang genomik; Perangkat
keras dan perangkat lunak komputer untuk menerima, menampilkan, dan menggunakan siaran video, audio, dan sinyal data
digital; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menganalisis data sekuensing generasi berikutnya (NGS) di
bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer
untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan jaringan komputer area lokal dan luas; Perangkat keras dan
perangkat lunak komputer untuk meningkatkan dan menyediakan transfer waktu nyata, transmisi, penerimaan, pemrosesan
dan digitalisasi data; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk meningkatkan dan menyediakan transfer waktu
nyata, transmisi, penerimaan, pemrosesan dan digitalisasi informasi grafis audio dan video; Perangkat keras dan perangkat
lunak komputer untuk merekam, memproses, menerima, mereproduksi, transmisi, memodifikasi, pengkompresan,
pendekompresan, menyiarkan, menggabungkan dan meningkatkan suara, gambar, grafik, dan data; Perangkat keras dan
perangkat lunak komputer yang terdiri dari dompet digital yang dapat menyimpan informasi data pelanggan untuk mengakses
kupon voucher, kode voucher dan potongan harga di penjual eceran dan untuk mendapatkan loyalitas atau hadiah uang yang
dapat ditambahkan dalam akun pelanggan; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam menyediakan jaringan
komputasi awan yang aman; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam menyediakan komputasi environment (area
memori komputer) yang aman; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam visi mesin, pembelajaran mesin,
pembelajaran yang mendalam, kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami, pembelajaran algoritma dan analisa data;
Perangkat keras komputer untuk komputasi; Perangkat keras komputer untuk komputasi awan; Perangkat keras komputer
untuk komputasi latency rendah dan bandwith tinggi; Perangkat keras komputer untuk komputasi melalui jaringan global dan
lokal; Perangkat keras komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel; Perangkat keras untuk mendeteksi obyek, gerakan tubuh
pengguna dan perintah; Perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data, gambar, audio, video, dan konten
multimedia; Perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suaro, data, atau gambar; Perangkat kontrol elektronik untuk antar
muka dan kontrol komputer dan komputer global dan jaringan telekomunikasi dengan siaran dan perlengkapan televisi dan
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kabel; Perangkat lunak aplikasi untuk ponsel pintar; Perangkat lunak aplikasi web; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang
dapat diunduh untuk digunakan sehubungan dengan pengujian penyakit menular; Perangkat lunak komputer dan perangkat
lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk melakukan atau mencari kinerja pekerjaan, usaha atau proyek dengan
imbalan uang atau nilai; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
mempromosikan jasa pihak lain; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
menemukan pekerjaan, usaha atau proyek atas dasar permintaan; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi
seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan area pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; Perangkat
lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh yang memungkinkan urun daya (crowdsourcing)
permintaan yang berhubungan dengan kinerja pekerjaan, usaha atau proyek; Perangkat lunak komputer dan program
komputer yang dapat diunduh untuk manajemen database, membuat lembar lajur (spreadsheet) elektronik, mendesain,
membuat, mengedit dan mempublikasikan dokumen, pencatatan, email, memasukkan ke dalam kalendar, manajemen kontak,
membuat grafik presentasi, publikasi desktop, manajemen dokumen, pemrosesan kata, mengirim pesan instan, protokol suara
melalui internet (VOIP), konferensi video, konferensi audio, menggunakan bersama-sama aplikasi, memastikan keamanan
jaringan komputer, dan menyediakan deteksi dan pencegahan intrusi jaringan komputer; Perangkat lunak komputer
pengenalan pola; Perangkat lunak komputer sosial interaktif untuk memperoleh kembali dan menampilkan transit publik,
navigasi, geografis, peta dan informasi perjalanan; Perangkat lunak komputer sosial interaktif untuk memungkinkan transmisi
informasi transit publik, pemetaan, navigasi, lalu lintas, rute dan informasi yang diminati ke jaringan telekomunikasi, telepon
selular, perangkat navigasi dan perangkat bergerak dan genggam lainnya; Perangkat lunak komputer sosial interaktif yang
memungkinkan pertukaran informasi antar para pengguna; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengatur,
mentransmisikan, memanipulasi, mereproduksi, memproses, streaming, memutar dan meninjau audio, video, gambar dan
konten multimedia lainnya pada perangkat elektronik digital; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam menyediakan
jaringan komputasi awan yang aman; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam streaming konten audio visual;
Perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial dan berinteraksi dengan komunitas online; Perangkat lunak komputer untuk
komputasi kognitif, pembelajaran yang mendalam, kecerdasan buatan; Perangkat lunak komputer untuk komputasi melalui
jaringan global dan lokal; Perangkat lunak komputer untuk komunikasi data nirkabel untuk menerima, memproses,
mentransmisikan, dan menampilkan informasi olahraga/ lemak tubuh / BMI; Perangkat lunak komputer untuk manajemen
sumber daya manusia; Perangkat lunak komputer untuk memodifikasi audio, video, dan konten audio-visual; Perangkat lunak
komputer untuk memodifikasi dan memungkinkan transmisi konten dan data video, audio, audio visual dan video; Perangkat
lunak komputer untuk mengawasi pengoperasian perangkat audio dan video dan untuk melihat, mencari, dan/atau memainkan
audio, video, televisi, film, gambar-gambar digital lainnya, dan konten multimedia lainnya; Perangkat lunak komputer untuk
menyediakan jaringan komputasi yang aman; Perangkat lunak komputer untuk pembelajaran mesin, permintaan data, dan
analisa data; Perangkat lunak komputer untuk penggalian data; Perangkat lunak komputer untuk pengumpulan, pengelolaan,
pengeditan, pengorganisasian, modifikasi, transmisi, pembagian, dan penyimpanan data dan informasi; Perangkat lunak
komputer untuk representasi grafis atas data; Perangkat lunak komputer untuk streaming konten media audio visual melalui
Internet dan ke perangkat elektronik digital seluler; Perangkat lunak komputer untuk telekomunikasi nirkabel untuk digunakan
dengan perangkat/alat nirkabel; Perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia;
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan direkam untuk koleksi, kompilasi, memproses, transmisi, dan diseminasi
data Sistem Pencari Posisi Global (GPS) untuk digunakan pada perangkat tetap, bergerak dan genggam; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk berkomunikasi secara langsung dengan ahli jasa keuangan; Perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh untuk melakukan transaksi akun, perdagangan sekuritas, riset, analisa, dan aktivitas manajemen
portofolio, semua dalam bidang investasi dan keuangan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk melihat dan
menelusuri informasi, foto, ulasan, peringkat atau nilai bisnis dan organisasi; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk mengakses, melihat, mengunduh, menggunakan bersama-sama, mengelola, dan menyimpan data akun, berita, riset,
dan informasi dalam bidang investasi dan keuangan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menghubungkan,
mengoperasikan, dan mengelola perangkat bergerak yang diaktifkan dengan internet of things (IoT) bergerak; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk perantara dan perdagangan investasi, sekuritas, saham, obligasi, investasi modal,
komoditas, dan ekuitas; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh yang memungkinkan komputer, desktop, laptop, dan
perangkat tipis untuk terhubung dari jarak jauh ke workstation; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu,
perangkat lunak simulasi rekayasa dengan bantuan komputer; Perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan jaringan
komputer global dan blockchains; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global
dan perangkat nirkabel; Perangkat lunak seluler yang dapat diunduh; Perangkat lunak telekomunikasi yang dapat diunduh
untuk penyediaan komunikasi video dan audio, kolaborasi, menggunakan dokumen secara bersama-sama, telekonferensi,
streaming acara dan konten, webinar, dan konferensi video, audio dan web; Perangkat lunak untuk kontrak pintar; Perangkat
lunak untuk telepon genggam; Perangkat lunak visi komputer untuk memperoleh, memproses, menganalisa dan memahami
gambar digital dan mengekstraksi data visual; Perangkat lunak visi yang dapat diunduh dan direkam yang menggunakan
kecerdasan buatan untuk melihat dan menginterpretasi data, menghubungkan dengan perangkat keras dan menyimpan,
mengelola dan memproses data di awan; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk platform perdagangan untuk
berdagang, mengirim, menerima, menerima dan mentransmisikan mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token
blockchain, dan aset digital lainnya, dan pengelolaan transaksi pertukaran; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
manajemen inventaris berbasis blockchain; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memelihara, mengelola, menganalisa,
mengenkripsi, dan otentikasi pengguna data digital; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menyediakan keamanan
antarmuka akses tunggal (single sign-on) pada desktop, server, alat yang dapat dibawa-bawa, alat jaringan dan jaringan
antarmuka; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk otentikasi akses tunggal (single sign-on), manajemen identitas,
manajemen privasi data, dan pengumpulan persetujuan; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pengumpulan data dan
penggunaan data dalam bidang periklanan dan pemasaran digital; Perangkat lunak yang dapat memprogram mikroprosesor;
Perangkat lunak yang menyediakan dompet digital.; Perangkat navigasi Global Positioning System [GPS]; Perangkat nirkabel
untuk pertukaran data; Perangkat pelacakan dan lokasi Global Positioning System [GPS]; Perangkat pelacakan kendaraan
terdiri dari perangkat lunak komputer dan perangkat keras komputer, sensor, transmiter, penerima dan penerima pencari
posisi satelit global, semua untuk digunakan berhubungan dengan pelacakan kendaraan dan memonitor kendaraan;
Perangkat pendengar nirkabel; Perangkat periferal untuk komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat
elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, televisi, set top box, serta pemutar
dan perekam audio dan video; Perangkat rekam gambar suara digital; Perangkat telekomunikasi, yaitu satelit-satelit, gateway
dan stasiun satelit serta alat pengatur dan bagiannya; Perangkat visual interaktif digital; Perangkat-perangkat lunak penerapan
yang dapat dipindah-pindahkan untuk perkakas-perkakas pemantauan air dan perkakas-perkakas untuk mendeteksi
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kebocoran; Periferal yang dapat dikenakan untuk digunakan dengan komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler,
jam tangan pintar, kacamata pintar, cincin pintar, earphone, headphone, televisi, set top box, dan pemutar dan perekam audio
dan video; Perkakas-perkakas pemantauan air dan perkakas-perkakas untuk mendeteksi kebocoran; Perkakas-perkakas
penghubung (konektor) kabel listrik; Perluasan, alat dan utilitas sistem komputer dalam bidang perangkat lunak aplikasi untuk
menghubungkan komputer pribadi, jaringan, aparatus telekomunikasi dan aplikasi jaringan komputer global; Pesawat dan
perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, survei, fotografi, sinematografi, optik, penimbang, pengukur, sinyal, pemeriksaan
(pengawasan), pertolongan jiwa dan pendidikan; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, survei,
fotografi, sinematografi, audiovisual, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inspeksi,
penyelamatan jiwa dan pengajaran; Pipa saluran kabel listrik; Piranti keras komputer dan alat pengendali jarak jauh untuk
mengendalikan pengoperasian televisi, monitor video, kotak konverter, audio, video, dan alat pemutar media dan alat perekam
media, alat pemutar permainan, sistem hiburan, sistem teater rumah, penghubung otomatisasi rumah, dan alat elektronik
konsumen dan display; Piranti lunak komputer yang digunakan untuk pengendalian informasi yang dikendalikan melalui suara
dan asisten.pribadi, yaitu, alat pengeras suara pintar dengan kemampuan asisten pribadi virtual yang terkoneksi dengan cloud
dan dikendalikan melalui suara; Piranti lunak yang bisa diunduh, yaitu, piranti lunak pesan instan, piranti lunak berbagi file,
piranti lunak komunikasi untuk pertukaran data, audio, gambar dan grafik video melalui komputer secara elektronik, seluler,
jaringan nirkabel dan komunikasi; Platform arsitektur terbuka untuk keamanan elektronik dan otomatisasi aplikasi di industri
pertambangan terdiri dari, yaitu, suatu server pusat, suatu perangkat lunak untuk mengelola, modul gateway, probe jaringan,
node nirkabel, modem kendaraan, pemancar-penerima dan antarmuka kendaraan, modul lampu pada topi dan modul jaringan
sensor; Platform perangkat keras dan perangkat lunak komputer menampilkan tampilan interaktif, sistem pengontrol, dan
perangkat pengontrol, sistem peringatan, konektivitas, komputer onboard, dan GPS untuk kendaraan, kendaraan yang
terhubung, kendaraan yang dikemudikan secara mandiri, dan kendaraan tanpa pengemudi; Platform perangkat lunak
arsitektur terbuka otomatis untuk industri pertambangan terdiri dari suatu server pusat jaringan, suatu perangkat lunak
manajemen jaringan, gateway untuk modul router jaringan, node nirkabel, modul router jaringan, modem kendaraan,
pemancar-penerima kendaraan dan sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk kendaraan, modul lampu pada topi,
sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk penambang dan modul jaringan sensor, modul router jaringan yang
menyampaikan informasi dari sensor yang ditempatkan di tambang ke server pusat jaringan; Plotter; Power inverter; Power
supply dvb; Program perangkat lunak algoritma untuk mengoperasikan dan mengontrol komputer; Program perangkat lunak
aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; Program perangkat lunak aplikasi pintar, dapat diunduh untuk terminal
nirkabel; Program permainan video interaktif yang dapat diunduh; Prosesor data dan sinyal digital dan optikal; Publikasi
elektronik yang dapat diunduh dalam area aparatus dan perangkat elektronik, semikonduktor, dan elektronik terpadu,
komputer, telekomunikasi, hiburan, teleponi, dan telekomunikasi dengan kabel dan nirkabel; Publikasi elektronik yang dapat
diunduh dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan
komunikasi nirkabel.; Publikasi elektronik yang dapat diunduh di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan
genetika asam nukleat; Publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, brosur, berita berkala, laporan, dan bahan pendidikan
dan pengajaran dalam bidang investasi dan keuangan; Pustaka perangkat lunak untuk digunakan dalam analisa data; Pustaka
perangkat lunak untuk digunakan dalam mendesain dan mengembangkan algoritma pembelajaran mesin dan jaringan saraf
dalam; Rangkaian chip; Rangkaian rekaman suara musikal; Ransel dan tas bawaan terutama yang diadaptasi untuk
membawa komputer; Ransel dan tas jinjing khusus diadaptasi untuk membawa komputer; Rekaman compact [musik];
Rekaman video yang dapat diunduh menampilkan musik dan hiburan musik; Rel MCB; Respirator wajah elastomer selain
untuk pernapasan buatan; Ruter, sakelar, hub dan server pengoperasian perangkat lunak; SEKUN KABEL; SELONGSONG
KABEL; SISTEM PANGGILAN NIRKABEL; Sandaran penyangga yang diadaptasikan untuk komputer laptop, komputer tablet,
telepon mobile; Sarung untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Sekuensing generasi berikutnya (NGS)
prosesor data bioinformasi skuensing generasi berikutnya di bidang sekuensing, genotipe, penguiian genetik, dan genetika
asam nukleat; Selongsong sambungan untuk kabel listrik; Seperangkat pesawat telepon tanpa kabel; Serangkaian data
kriptografi yang dapat diunduh untuk menerima dan membelanjakan mata uang kripto; Sirkuit manajemen baterai; Sirkuit
terintegrasi (IC) di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Sirkuit terpadu, chip, modul,
pengendali untuk komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar,
pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya yang memanfaatkan teknologi pita lebar ultra di dalamnya, yaitu, telepon selular
pita lebar ultra, radar pita lebar ultra dan sistem penentuan posisi pita lebar ultra; Sistem Penentuan Posisi Global; Sistem alat
pemadam api secara otomatis untuk perlindungan dari api; Sistem baterai yang dapat diperbarui untuk menyediakan daya
cadangan; Sistem kabel gantung (listrik),; Sistem keamanan untuk perangkat keras dan perangkat lunak komputer; Sistem
memori untuk komputer; Sistem menarik dan mengulur kabel listrik; Sistem multi kamera untuk digunakan dalam kendaraan;
Sistem navigasi transit publik meliputi tampilan peta digital interaktif, instruksi interaktif dan informasi yang dihasilkan oleh
pengguna; Sistem pencitraan video; Sistem pengeras suara; Sistem penghantar listrik tertutup dengan bahan pvc dan
tembaga sebagai bahan penghantar listrik (Enclosed conductor system); Sistem perkabelan listrik; Sonar; Stasiun cadangan
darurat untuk pengisian baterai; Suar pensinyalan LED; Tabung sinar-X tidak untuk tujuan medis; Tali jam tangan dengan
fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminal-terminal elektronik seperti telepon-telepon pintar, komputerkomputer tablet, PDA, komputer-komputer; Tampilan OLED; Tampilan QLED; Tampilan virtual dan tampilan penggabungan
antara obyek virtual dengan obyek nyata/realita (augmented reality), kacamata, pengontrol, dan headset; Tas komputer dan
ransel yang diadaptasi untuk membawa komputer; Telepon nirkabel; Televisi QLED; Televisi dioda kuantum dot pemancar
cahaya; Timbangan; Timbangan analitik; Timbangan diet; Timbangan digital (Digital Balance); Timbangan duduk; Timbangan
fitness; Timbangan gantung [timbangan tuas]; Timbangan kamar mandi elektronik; Timbangan kue; Timbangan presisi;
Timbangan compact (kecil); Transmisi nirkabel untuk digunakan dalam mobil untuk pelacakan, pemantauan dan diagnosis
perawatan kendaraan dan untuk memberikan informasi kepada pengemudi [sehubungan dengan otomobil]; Tutup pelindung
untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Unit transmisi audio; Wadah/tempat untuk membawa, pegangan,
wadah/tempat pelindung dan sandaran/penyangga dengan tampilan/dengan fitur konektor untuk catu daya, adaptor, alat
pengeras suara pengisi daya dengan baterei, yaitu, komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Webcast dan podcast
yang dapat diunduh yang menampilkan audio, video, dan siaran multimedia lainnya yang dapat diunduh di bidang musik,
televisi, film, buku, berita, konser, radio, olahraga, permainan, acara budaya, dan program terkait hiburan dan pendidikan;
Woofer; adapter jaringan komputer; adapter tanpa kabel untuk komputer; adaptor kabel; adaptor kartu komputer; adaptor
telepon; adaptor untuk laptop; agitator magnetik untuk penggunaan laboratorium; akselerator grafis; aksesoris earphone, yaitu,
bantal earphone (earphone cushions), bantalan earphone (earphone pads), dan kabel ekstensi earphone (earphone cases);
aksesoris headphone, yaitu, bantal headphone (headphone cushions), bantalan headphone (headphone pads), dan kabel
ekstensi headphone; alarm asap; alarm gas; alarm keamanan; alarm pintu elektronik; alarm, sensor alarm, dan sistem
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pemantauan alarm; alas kaki untuk perlindungan dari bahaya biologis; alas kaki untuk perlindungan terhadap api; alas kaki
untuk perlindungan terhadap iradiasi; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan; alas kaki untuk perlindungan
terhadap kecelakaan atau cedera; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; alas kaki untuk
perlindungan terhadap tumpahan bahan kimia; alas mouse; alat analisis kelembaban kulit, bukan untuk keperluan medis; alat
analisis makanan; alat dan instrumen multimedia; alat dan instrumen pengajaran; alat dan instrumen pensinyalan; alat dan
instrumen radio; alat dan instrumen survei; alat dan instrumen untuk fisika; alat dan instrumen untuk memindai mikroskop
konduktansi ion; alat dan instrumen untuk memindai mikroskop probe; alat dan instrumen untuk mengukur dan
mengendalikan; alat dan instrumen untuk mentransfer, menerima dan menyimpan suara, gambar dan data, baik dalam bentuk
digital maupun analog; alat dan instrumen untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; alat dan
instrumen untuk merekam, mentransmisikan, mereproduksi, atau memproses suara, gambar, atau data; alat dan instrumen
untuk mikroskop; alat dan instrumen untuk pemindaian mikroskop ion; alat elektro-dinamis untuk kendali jarak jauh sinyal; alat
elektronik Global Positioning System [GPS]; alat elektronik genggam untuk penerimaan dan/atau pengiriman data nirkabel,
terutama pengiriman dan penerimaan pesan-pesan, video-video, suara-suara; alat fotokopi; alat holografi; alat identifikasi
hewan elektronik; alat ionisasi tidak untuk pengolahan udara atau air; alat kemudi, otomatis, untuk kendaraan; alat kendali
jarak jauh *; alat kendali jarak jauh untuk mengontrol komputer, telepon seluler, perangkat elektronik mobile, perangkat
elektronik yang dapat dikenakan, jam tangan pintar, kacamata pintar, alat pemutar dan alat perekam audio dan video, televisi,
alat pengeras suara, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; alat komunikasi data yang mengirimkan data dan
informasi ke database; alat kontrol elektronik [EKG] untuk lampu LED dan lampu; alat kontrol elektronik untuk robot; alat
kontrol jarak jauh untuk kompresor; alat kontrol jarak jauh untuk membuka dan menutup pintu; alat kontrol jarak jauh untuk
membuka dan menutup pintu kendaraan; alat kontrol jarak jauh untuk pompa vakum; alat kontrol keamanan; alat kontrol
pencahayaan; alat kromatografi cair untuk penggunaan laboratorium; alat kromatografi untuk penggunaan laboratorium; alat
magnetic resonance imaging [MRI], bukan untuk tujuan medis; alat navigasi satelit; alat navigasi untuk kapal; alat pelindung
diri (APD); alat pemantauan untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; alat pemantauan, selain untuk
keperluan medis; alat pembayaran elektronik dan terminal untuk tempat penyelesaian transaksi jual beli; alat pembersih
kepala magnetik; alat pembicara; alat pemusatan untuk transparansi fotografi; alat penahan kabel listrik; alat penarik kabel
listrik; alat pendengar untuk komunikasi jarak jauh; alat pendeteksi asap dan karbon monoksida; alat pendeteksi ranjau; alat
pengacau radar; alat pengajaran; alat pengatur, listrik; alat pengembangan perangkat lunak; alat pengembangan perangkat
lunak komputer; alat pengendali listrik dan elektronik untuk pintu garasi; alat pengkait kabel listrik; alat pengolah data; alat
pengolah data dan komputer; alat pengolah data elektronik; alat pengolah kata; alat pengontrol (termostat) ; alat pengontrol
jaringan; alat pengontrol manajemen jaringan; alat pengontrol otomatis dan monitor jarak jauh untuk keperluan mengukur,
monitoring dan mengontrol untuk pendingin udara; alat pengujian genetik untuk tujuan ilmiah; alat pengukur kecepatan; alat
pengukur kecepatan [fotografi]; alat pengukur luminescence; alat pengukur panjang; alat pengukur radiasi; alat pengukur
radioaktivitas; alat pengukur suara; alat pengukur untuk pengeluaran parfum dalam jumlah yang terukur; alat pengukur volume
aliran udara; alat pengukur, listrik; alat pengulang jaringan nirkabel; alat pengurai listrik; alat penulis sandi magnetik; alat
penyalaan, listrik, untuk menyalakan dari kejauhan; alat penyangga kabel listrik; alat perekam dan reproduksi suara; alat
perekam data untuk pengiriman dan penyimpanan antara alat memori elektronik melalui kabel atau tanpa kabel; alat perekam
suara; alat perekam suara dan gambar; alat perluasan jaringan nirkabel; alat poin akses nirkabel (WAP); alat spektrograf; alat
stereoskopik; alat telegraf manual; alat telemetering; alat telemetering kendali jarak jauh; alat transmisi suara; alat uji dan
pengukuran, yaitu satu kotak pengujian yang berisikan sumber sinyal dan penganalisis sinyal untuk menguji disain dan alat
komunikasi nirkabel dan gelombang mikro; alat uji semi-konduktor; alat ukur; alat ukur dan instrumen; alat ukur
elektromagnetik; alat ukur radiasi; alat ukur radioaktivitas; alat ukur resistensi; alat ukur tinggi badan; alat untuk fermentasi
[alat laboratorium]; alat untuk memantau dan merekam kinerja mesin; alat untuk memeriksa keaslian uang kertas; alat untuk
memproses pembayaran elektronik; alat untuk memproses, mentransmisikan dan menyimpan informasi basis data; alat untuk
memverifikasi data pada kartu yang dikodekan secara magnetis; alat untuk menganalisis gas; alat untuk mengedit film
sinematografi; alat untuk mengembangkan film; alat untuk mengembangkan foto; alat untuk mengendalikan listrik statis; alat
untuk mengganti jarum pemutar rekaman; alat untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengumpulkan, mengatur
atau mengendalikan listrik; alat untuk menghasilkan gambar; alat untuk menghasilkan gambar virtual; alat untuk menghasilkan
karakter; alat untuk menghasilkan kebisingan; alat untuk menguji detektor asap menggunakan semprotan aerosol; alat untuk
menguji detektor karbon monoksida menggunakan semprotan aerosol; alat untuk menguji detektor panas menggunakan
semprotan aerosol; alat untuk menguji makanan; alat untuk menguji rem kendaraan; alat untuk menguji transmisi kendaraan;
alat untuk mengukur kecepatan ayunan golf; alat untuk mengukur ketebalan kulit; alat untuk mentransmisikan program radio
dan pesan relai radio; alat untuk merekam dan mereproduksi ucapan; alat untuk merekam gambar; alat untuk merekam suara
atau gambar; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi gambar; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi
informasi; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara
atau gambar; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara, gambar dan data; alat untuk merekam, mengirim,
memproses dan mereproduksi suara, gambar atau data; alat untuk merekam, menyimpan, mengirim dan mereproduksi suara
dan gambar; alat untuk merekam, transmisi, penerimaan, pemrosesan atau reproduksi suara, gambar atau data; alat untuk
penyiaran, perekaman, transmisi atau reproduksi suara atau gambar; alat untuk penyiaran, perekaman, transmisi atau
reproduksi suara, data atau gambar; alat untuk reproduksi suara atau gambar; alat untuk transmisi suara atau gambar;
amplifier daya MMIC; amplifier daya RF; amplifier gitar; amplifier stereo; analisa kuantum resonansi magnetik; analisis
laboratorium penelitian untuk mengukur, menguji dan menganalisis darah dan cairan tubuh lainnya; antarmuka untuk
komputer; antarmuka untuk komputer, layar komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat elektronik yang
dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta pemutar dan perekam audio dan video;
antarmuka untuk komputer, periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik digital mobile, perangkat elektronik yang
dapat dikenakan, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta alat pemutar dan alat perekam audio dan
video; antena; antena frekuensi radio; antena microwave; antena microwave untuk penerimaan data satelit; antena mobil;
antena pemancar gelombang radio; antena penerima siaran satelit; antena radar; antena radio; antena radio dan televisi;
antena satelit; antena sinyal radio; antena televisi; antena untuk jaringan telekomunikasi; antena untuk peralatan komunikasi
nirkabel; antena untuk peralatan radio; aparatus dan instrumen bahari; aparatus dan instrumen ilmiah, optik, pengukur,
pensinyalan dan pengecekan; aparatus dan instrumen xerografis; aparatus dan penerima telepon; aparatus dan perlengkapan
yang menyelamatkan jiwa; aparatus frekuensi tinggi; aparatus komputasi awan; aparatus pengatur panas; aparatus penguat
gen untuk penggunaan laboratorium; aparatus pengukur fluida; aparatus sinyal kereta api, bercahaya atau mekanis; aparatus
untuk merekam, transmisi , memanipulasi, dan mereproduksi suara dan gambar; aparatus untuk merekam, transmisi
menerima dan memanipulasi gambar dan data; aplikasi (perangkat lunak) yang dapat diunduh untuk telepon pintar; aplikasi
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perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat lunak ponsel yang
dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat elektronik seluler dan perangkat elektronik portabel, yaitu, telepon
seluler, telepon selular, ponsel pintar, konsol permainan genggam, komputer tablet, komputer laptop, dan komputer
notebook; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi
medis pasien; aplikasi perangkat lunak untuk layanan jejaring sosial melalui internet; aplikasi perangkat lunak untuk
pengumpulan dan pemrosesan data terkait tempat kerja, yaitu, data waktu karyawan, data tenaga kerja, data produk, data
produksi, dan data perusahaan, dan untuk manajemen personalia, dan untuk pengelolaan perangkat seluler, yaitu, aplikasi
perangkat seluler, sistem operasi seluler, keamanan pengguna, dan keamanan aplikasi perangkat lunak; aplikasi perangkat
lunak untuk perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi peranti lunak untuk perangkat
mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; aplikasi seluler
yang dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan, termasuk konten interaktif; array berlebihan dari pengontrol disk
[RAID] independen; aturan pengukuran; bagian komponen untuk antena; bahan dan perangkat semikonduktor, yaitu, system
daya dan nirkabel silikon karbida dan galium nitrida; baju zirah; baki laboratorium; balon meteorologi; bantalan hidung
sunglass; bantalan hidung untuk kacamata; bantalan lutut untuk pekerja; bantalan pendingin komputer notebook; bantalan
pengisian nirkabel untuk smartphone; barel lensa untuk mikroskop; batang pengukur; baterai eksternal portabel; baterai
galvanik; baterai isi ulang bertenaga surya; baterai laptop; baterai listrik isi ulang; baterai lithium; baterai lithium-ion; baterai
nikel-kadmium; baterai pengapian; baterai penyimpanan nikel-kadmium; baterai sekunder lithium; baterai surya; baterai untuk
alat bantu dengar; baterai yang dapat diisi ulang; benang pengenal untuk kabel listrik; berburu teropong; berenang
mengapung untuk tujuan keamanan; betatron industri; bevel geser; bingkai kacamata berlensa; bingkai untuk kacamata dan
kacamata hitam; bingkai untuk kacamata hitam; bingkai untuk transparansi fotografi; blok terminal tanah; boneka resusitasi
[alat pengajaran]; botol media untuk penggunaan laboratorium; botol reagen untuk penggunaan laboratorium; botol untuk
penggunaan laboratorium; buffer komputer; buku audio yang menampilkan konten hiburan; buku elektronik non-fiksi yang
direkam di media komputer; busur derajat [alat ukur]; busur derajat penuh; cadangan peralatan catu daya listrik selain
generator; cakram laser; cartridge game untuk digunakan dengan peralatan game elektronik; case diadaptasi untuk komputer
notebook; catu daya elektronik untuk motor listrik; catu daya switching frekuensi tinggi; catu daya tegangan rendah; catu daya
tegangan tinggi; catu daya, listrik; cermin inspeksi; cermin inspeksi teleskopik untuk penggunaan otomotif; cermin untuk
memeriksa pekerjaan; cetakan holografik; chip enkripsi nirkabel untuk mengaktifkan otentikasi global dan audit konstan, dan
menyimpan token blockchain; chip komputer; chip silikon; chipset grafis; chipset grafis komputer; chipset komputer; chipset
komputer untuk digunakan dalam mentransmisikan data ke dan dari unit pemrosesan pusat; cincin pintar; cincin sizers;
compact disc; compact disc [audio-video]; compact disc [hanya membaca memori]; compact disc dan CD-ROM interaktif;
compact disc yang direkam; corong untuk penggunaan laboratorium; countertops laboratorium; crack meter [alat ukur];
database elektronik direkam pada media komputer; daun jendela [fotografi]; daun jendela untuk kamera; detektor gas yang
mudah terbakar elektronik genggam; detektor gerak; detektor inframerah; detektor panas; detektor radon; dimmer cahaya; disc
rekaman suara; disk game komputer; disk rekaman kosong; displai elektronik dan komputer; display augmented reality yang
dipasang di kepala; display holografik yang dipasang di kepala; display kepala-up untuk kendaraan bermotor; dompet
elektronik yang dapat diunduh yang digunakan untuk aplikasi blockchain; dompet penyimpanan disesuaikan untuk compact
disc; dompet perangkat keras cryptocurrency; dompet telepon seluler; drive dalam keadaan solid; drive dan driver disk
komputer; driver perangkat lunak; ducting untuk kabel listrik; dudukan diadaptasi untuk PC tablet; dudukan disesuaikan untuk
komputer tablet; dudukan disesuaikan untuk laptop; dudukan mikrofon; dudukan penyangga, elektrik; dudukan ponsel untuk
kendaraan; dudukan untuk peralatan fotografi; dudukan untuk telepon seluler; e-book yang menampilkan konten hiburan,
direkam di media komputer; earphone nirkabel; earphone untuk radio; elektroda grafit untuk digunakan dalam proses
pembuatan baja; engsel untuk bingkai kacamata; face plate untuk telepon selular; film pelindung diadaptasi untuk layar untuk
komputer tablet; film pelindung diadaptasi untuk smartphone; film pelindung disesuaikan untuk telepon seluler; film pelindung
yang disesuaikan untuk layar ponsel cerdas; film pemisahan warna; film slide, terbuka; film, gambar bergerak, dan film
(movies) yang menampilkan konten hiburan; filter antena; filter gelombang disesuaikan untuk digunakan dengan microwave;
filter kapasitansi induktansi; filter layar komputer; filter layar untuk komputer dan televisi; filter lensa untuk kamera; filter masker
pernapasan non medis; filter untuk antena; filter untuk masker pernapasan non medis; firmware komputer; flare jalan raya,
tidak meledak atau kembang api; fobs kunci elektronik menjadi alat kendali jarak jauh; frame monitor komputer; frame untuk
kacamata dan pince-nez; freeware; galvanometer; gambar holografik; gasifiers untuk penggunaan laboratorium; gasometer
[alat ukur]; gateway cerdas untuk analisis data waktu-nyata; gelang pintar yang mengkomunikasikan data ke perangkat
elektronik lainnya; gelang pintar yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar; gelas gletser; gelas ukur; gelas untuk
penggunaan laboratorium; gembok, elektronik; gender changers [adapter kabel] untuk telepon seluler; generator frekuensi
tinggi selain untuk penggunaan medis; generator fungsi; generator medan magnet selain untuk penggunaan medis; generator
pulsa selain untuk penggunaan medis; generator pulsa untuk penghitung revolusi elektronik; generator sinyal; go / no-go
gauges; go / no-go plug gauges; gravimeters; grid dip meter; groupware komputer; gulungan [fotografi]; gulungan kabel
ekstensi; gulungan kabel yang dilengkapi soket listrik [koneksi listrik]; gulungan magnetik; gulungan tersedak untuk digunakan
dalam peralatan listrik; gulungan untuk kamera; gyrocompasses; gyrometer; handset telekomunikasi seluler; handset telepon
yang menggabungkan mikrofon; hard disk untuk komputer; hard drive untuk komputer; headphone; headphone dengan radio
built-in; headphone in-ear; headphone musik; headphone nirkabel; headphone nirkabel dengan radio built-in; headphone
peredam bising; headphone stereo; headset; headset handsfree untuk telepon seluler; headset nirkabel; headset nirkabel
untuk digunakan dengan smartphone; headset nirkabel untuk digunakan dengan telepon seluler; headset nirkabel untuk
telepon seluler, ponsel pintar dan komputer tablet; headset tanpa kabel untuk smartphone; headset telepon; headset untuk
game realitas virtual; headset untuk telepon; headset untuk telepon seluler; heat sink untuk digunakan di komputer; heliograf;
helm berkuda; helm hoki; helm pelindung; helm pelindung untuk anak-anak; helm pelindung untuk olahraga; helm pelindung
untuk pengendara; helm pelindung untuk pengendara sepeda; helm pelindung untuk pengendara sepeda motor; helm
pelindung untuk tinju; helm pengaman; helm penyolder; helm skateboard; helm ski; helm snowboarding; helm softball; helm
untuk hoki es; helm untuk pengendara sepeda motor; hidrofon; hidrometer; higrometer; hologram; hologram yang dihasilkan
komputer [CGH]; hub jaringan komputer; hub, sakelar, dan router jaringan komputer; iluminometer; indikator kecepatan;
indikator kemiringan; indikator level; indikator level oli untuk kendaraan; indikator tingkat bahan bakar untuk kendaraan;
induktor [listrik]; inkubator untuk kultur bakteri; inkubator untuk penggunaan laboratorium; inlet, yaitu kepingan sirkuit terpadu
dengan antena dan tag eksternal dimana kepingan sirkuit terpadu tertanam; instalasi pemonitoran video; instrumen dan mesin
uji material; instrumen komunikasi satelit; instrumen matematika; instrumen meratakan; instrumen meteorologi; instrumen
modulasi kode pulsa untuk transmisi melalui satelit; instrumen navigasi; instrumen penempatan suara; instrumen pengujian
gas; instrumen pengujian material; instrumen radio tetap untuk transceiver data; instrumen telekomunikasi digital; instrumen
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telekomunikasi untuk digunakan dalam jaringan radio seluler; instrumen untuk mengukur panjang; instrumen yang
mengandung kanta mata; insulator untuk listrik; interferometer; interkom; inverter [listrik]; inverter surya; isolator sinyal proses;
jaket keselamatan; jaket pelampung untuk hewan peliharaan; jam tangan dengan fungsi komunikasi nirkabel; jam tangan
pintar; jam tangan pintar menggabungkan fungsi permainan elektronik; jam waktu terkomputerisasi dengan pengenalan sidik
jari; jam-jam tangan yang dilengkapi kamera; jaring pengaman; jaring untuk perlindungan terhadap kecelakaan; jaringan area
lokal; jaringan untuk interkoneksi sistem komunikasi; jarum suntik dispenser yang dapat digunakan kembali untuk penggunaan
laboratorium; jarum untuk pemain rekaman; jig [alat ukur]; joint meter [alat ukur]; joystick untuk digunakan dengan komputer,
selain untuk video game; kabel RCA; kabel USB untuk telepon genggam; kabel [listrik]; kabel adaptor listrik untuk headset;
kabel adaptor untuk headphone; kabel aki; kabel antarmuka multimedia definisi tinggi; kabel audio; kabel audio dan video;
kabel baterai; kabel charger; kabel dan kabel listrik; kabel dan konektor audio dan speaker listrik; kabel data; kabel data untuk
digunakan dalam komputasi; kabel daya; kabel daya bawah air; kabel daya mobil; kabel ekstensi listrik; kabel elektronik; kabel
ethernet; kabel fleksibel; kabel gitar; kabel harness; kabel internet; kabel jack; kabel jumper accu; kabel kacamata; kabel
koaksial; kabel komputer; kabel komunikasi; kabel koneksi; kabel konektor telepon seluler; kabel listrik; kabel listrik berisolasi
mineral; kabel listrik berlapis plastik; kabel listrik untuk transmisi suara dan gambar; kabel listrik yang dilapisi karet; kabel
magnet; kabel micro USB; kabel mikrofon; kabel modem; kabel optik; kabel pembumian; kabel pengumpan; kabel printer;
kabel relay radio; kabel resistensi; kabel serat optik; kabel sinkronisasi data; kabel starter baterai; kabel starter untuk motor;
kabel telegraf; kabel telekomunikasi; kabel telepon; kabel transmisi data; kabel universal serial bus [USB]; kabel untuk
kacamata dan kacamata hitam; kabel untuk kacamata hitam; kabel untuk kamera; kabel untuk mengirim dan menerima sinyal
televisi kabel; kabel untuk sistem transmisi sinyal listrik; kabel untuk sistem transmisi sinyal listrik dan optik; kabel untuk sistem
transmisi sinyal optik; kabel untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; kabel untuk transmisi sinyal listrik;
kabel untuk transmisi sinyal listrik atau optik; kabel untuk transmisi sinyal optik; kabel untuk transmisi suara dan gambar; kabel
vga; kabel, listrik; kabel, yaitu, kabel pengisian daya; kabel-kabel; kabinet aliran laminar untuk penggunaan laboratorium;
kacamata dan masker untuk perlindungan terhadap debu; kacamata hitam untuk binatang; kacamata hitam untuk hewan
peliharaan; kacamata multifokal; kacamata olahraga; kacamata opera; kacamata pelindung; kacamata pelindung debu;
kacamata pelindung untuk anjing; kacamata pelindung untuk hewan; kacamata pelindung untuk hewan peliharaan; kacamata
pembesar; kacamata pembesar [optik]; kacamata pintar; kacamata salju; kacamata scuba; kacamata ski; kacamata untuk
olahraga; kacamata untuk pengendara sepeda motor; kacamata untuk perlindungan terhadap debu; kacamata visi malam;
kalender desktop elektronik; kalender meja elektronik; kaliper geser; kalkulator; kalkulator elektronik; kalkulator elektronik
genggam; kalkulator meja elektronik; kalkulator saku; kalkulator saku elektronik; kamera digital kompak; kamera helm; kamera
inframerah; kamera multiguna; kamera retina, selain untuk penggunaan medis; kamera spion untuk kendaraan; kamera video
yang mentransmisikan gambar ke layar kendali nirkabel juga melalui kabel; kamera yang diaktifkan gerak; kamus elektronik;
kamus elektronik genggam; kapal pembakaran untuk penggunaan laboratorium; kartrid permainan komputer; kartrid tinta, tidak
terisi, untuk mesin fotokopi; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer dan mesin fotokopi;
kartu WLAN (jaringan area lokal nirkabel); kartu [RAM] memori akses acak; kartu antarmuka untuk komputer; kartu antarmuka
untuk peralatan pemrosesan data; kartu bank yang dikodekan secara magnetis; kartu biaya yang dikodekan secara magnetis;
kartu debit yang dikodekan secara magnetis; kartu ekspansi memori; kartu grafis; kartu grafis komputer; kartu hadiah yang
dikodekan secara magnetis; kartu identifikasi elektronik; kartu identitas, disandikan; kartu identitas, magnet; kartu jaringan
antarmuka; kartu komputer jaringan area lokal [LAN]; kartu komputer jaringan area lokal [LAN] untuk menghubungkan
perangkat komputer portabel ke jaringan komputer; kartu kunci elektronik; kartu kunci yang dikodekan secara magnetis; kartu
memori IC [sirkuit terpadu]; kartu memori untuk kamera; kartu memori untuk mesin video game; kartu microchip; kartu
pembayaran yang dikodekan secara magnetis; kartu plug-in komputer; kartu sirkuit terpadu; kartu sirkuit terpadu [kartu pintar];
kartu suara; kartu telepon magnetik; kartu yang dikodekan secara magnetis untuk membawa data; kartu yang disandikan dan
alat pembaca kartu yang disandikan; kaset audio yang sudah direkam sebelumnya; kaset game komputer; kaset pembersih
kepala [perekaman]; kaset pembersih kepala untuk perekam kaset audio; kaset pembersih kepala untuk perekam video; kaset
permainan komputer; kasing dan penutup untuk laptop; kasing komputer; kasing kulit untuk telepon seluler; kasing untuk
kalkulator saku; kasing untuk membawa komputer seluler; kasus pelindung untuk asisten pribadi digital [PDA]; kasus
pelindung untuk pemutar MP3; kasus pelindung untuk telepon seluler; katup pengaman untuk penutup aliran dalam konstruksi
sumur [katup solenoid]; katup solenoid [sakelar elektromagnetik]; kawat sekering; kendali jarak jauh untuk proyektor; kendali
jarak jauh, baterai (battery packs), kabel listrik dan kabel elektronik, dan petunjuk manual (terekam) untuk barang-barang
tersebut diatas; kepala konektor kabel internet; kepala pelatihan tata rambut [peralatan pengajaran]; kereta pengisian untuk
tablet dan laptop; kerucut keamanan jalan raya; kerucut lalu lintas; keyboard komputer; keyboard komputer multifungsi;
keyboard laptop; keyboard untuk ponsel; keyboard untuk smartphone; keypad komputer; keypad untuk alarm keamanan; kit
hands-free untuk ponsel; kit hands-free untuk telepon; kit/perangkat untuk pengembangan perangkat piranti lunak (SDK) yang
terdiri dari alat pengembangan perangkat lunak komputer untuk pengembangan pengiriman layanan suara dan teknologi
pemahaman bahasa alami di seluruh jaringan komputer global, jaringan nirkabel, dan jaringan komunikasi elektronik, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; klakson untuk
pengeras suara; klip hidung untuk penyelam; klip hidung untuk penyelam dan perenang; klip hidung untuk perenang;
kombinasi karbon monoksida dan detektor asap; kompas laut; kompas magnetik; kompas magnetik untuk survei; kompas
untuk mengukur; komponen untuk komputer; komputer; komputer berkinerja tinggi; komputer dan perangkat lunak telepon
selular untuk pengiriman konten nirkabel; komputer genggam; komputer komunikasi; komputer laptop; komputer mikro;
komputer navigasi untuk mobil; komputer netbook; komputer notebook; komputer pribadi genggam; komputer super; komputer
tablet; komputer tablet yang dapat dipasang di dinding dan portabel; komputer untuk digunakan dalam manajemen data;
komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, display, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio,
peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media portabel dan semua perangkat
komunikasi elektronik digital yang mampu untuk menyediakan akses ke jaringan komunikasi nirkabel, jaringan telekomunikasi
dan Internet; komputer, video dan permainan elektronik interaktif yang dapat diunduh melalui internet dan perangkat nirkabel;
komunikasi antarmuka untuk menghubungkan alat elektronik ke jaringan komunikasi kabel atau nirkabel; komutator;
kondensor mikroskop; konektor busi bulat; konektor kabel listrik; konektor kabel listrik berulir; konektor listrik dan elektronik,
skrup, kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok, dan adaptor untuk digunakan dengan komputer, telepon seluler, komputer
genggam, periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam
tangan pintar, kacamata pintar, earphone , headphone, pemutar dan perekam audio dan video, televisi, dan set top box;
konektor listrik dan konektor elektronik, alat pengatur pemindahan arus listrik, kawat, kabel, alat pengisi daya, dok, stasiun
dok, dan adaptor untuk digunakan dengan semua barang-barang yang disebutkan sebelumnya; konektor listrik terisolasi;
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konten audio, video, dan audiovisual yang dapat diunduh yang disediakan melalui komputer dan jaringan komunikasi yang
menampilkan acara TV dan rekaman video, semuanya menampilkan subjek kepentingan umum manusia.; konten digital yang
dapat diunduh dalam bentuk publikasi elektronik buku; kontrol jarak jauh dari peralatan dan instalasi ventilasi; kontrol jarak
jauh inframerah; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan alarm kendaraan; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan sistem
alarm; kontrol jarak jauh untuk radio; kontrol jarak jauh untuk stereo; kontrol jarak jauh untuk televisi; konverter daya DC/AC;
konverter daya DC/DC; konverter frekuensi; konverter televisi kabel; konverter tingkat; kotak geser [alat ukur]; kotak musik,
perekam dan pemutar kaset, kamera DVD, kaset video dan pemutar DVD, antena; kotak persimpangan [listrik]; kotak untuk
baterai; kristal galena [detektor]; kronograf [alat perekam waktu]; kronograf untuk digunakan sebagai alat perekam waktu
khusus; kunci listrik dan elektronik serta kait listrik dan elektronik untuk pintu dan jendela; kunci elektronik; kunci elektronik
untuk mobil; kunci magnetik; kunci pintu elektronik; kurung pemasangan speaker; label dengan chip identifikasi frekuensi radio
[RFID] terintegrasi; label dengan kode yang dapat dibaca mesin; label elektronik; label magnetik; label yang dikodekan secara
magnetis; laktodensimeter; laktometer; lampu indikator untuk peralatan telekomunikasi; lampu keamanan helm [lampu
keamanan berkedip]; lampu mikroskop; lampu sinyal; lanyard untuk memegang kacamata; lanyard untuk memegang kartu
identitas magnetik; lanyard untuk memegang kartu identitas yang disandikan; layar LCD untuk laptop; layar [fotografi]; layar
dioda pemancar cahaya kuantum dot; layar gambar bergerak; layar holografik; layar komputer; layar kristal cair layar besar
[LCD]; layar neon; layar radiologi untuk keperluan industri; layar sentuh interaktif; layar taktil [elektronik]; layar untuk
photoengraving; lead terdengar; lengan persimpangan untuk serat optik; lengan robot untuk keperluan laboratorium; lengan
sambungan untuk kabel listrik; lensa kacamata; lensa kacamata kosong; lensa makro untuk kamera; lensa pembesar; lensa
pengganti untuk kacamata; lensa tele untuk kamera; lensa untuk astrofotografi; lensa untuk kacamata berlensa; lensa untuk
kacamata hitam; lensa untuk kamera video; lensa untuk mikroskop; lensa untuk pelindung wajah pekerja; lensa untuk
peralatan fotografi; lensa untuk teropong; lensa untuk topeng pelindung pekerja; lensa zoom untuk kamera; lentera sinyal;
level [instrumen untuk menentukan horisontal]; leveling rods untuk survei; leveling staffs [instrumen survei]; limiter [listrik];
lingkaran arus terpadu; liquid crystal display [LCDs] untuk teater rumah; lompat kabel mulai; lonceng sinyal; magnet; magnet
kulkas; magnet untuk keperluan industri; manipulator untuk operasi jarak jauh dari lengan robot; manometer tekanan tinggi;
mask aligners; masker gas; masker pelindung; masker pelindung debu; masker pelindung pernapasan, selain untuk
pernapasan buatan; masker pelindung wajah untuk mencegah kecelakaan atau cedera; masker pernapasan untuk mencegah
kecelakaan atau cedera; masker pernapasan untuk perlindungan industri; masker pernapasan, selain untuk pernapasan
buatan; masker untuk perlindungan terhadap debu; masker untuk snorkeling; masker wajah untuk berenang; media data
magnetik; media digital, yaitu video disk digital, disk serbaguna digital, rekaman audio dan video yang dapat diunduh, DVD,
dan disk digital definisi tinggi yang menampilkan serial televisi yang telah direkam sebelumnya dalam bidang fiksi ilmiah dan
drama; media yang direkam; media yang direkam dan dapat diunduh; mekanisme penguncian elektronik untuk brankas;
mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin; mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan secara
berlawanan; membawa tas untuk komputer notebook; memindai probe mikroskop; memori elektronik; memori grafis; memori
komputer non-volatil; memperbaiki tabung; memutar lampu pensinyalan; menampilkan dioda pemancar cahaya kuantum dot;
menandai gauges [bengkel tukang kayu]; menandai pelampung; menerima antena untuk siaran satelit; mengintensifkan layar
untuk film sinar-X; mengukur dan mengendalikan perangkat untuk teknologi pendingin udara; mengukur ember; mengukur
penguasa; mengukur sendok; menyelamatkan suar pensinyalan laser; merekam alat dan instrumen bermain; mesin dan
instrumen pengujian kekasaran permukaan; mesin dan instrumen pengukur ulir; mesin dan instrument pengukuran dan
pengujian; mesin dan peralatan komunikasi yang menggunakan kabel; mesin dan peralatan radar untuk cuaca, navigasi dan
kontrol lalu lintas udara; mesin dan peralatan sinematografi; mesin elektronik untuk membaca kartu kredit; mesin elektronik
untuk merekam operasi keuangan; mesin faktur; mesin hitung dan penyortiran uang; mesin karaoke; mesin kartu untuk kantor;
mesin uji kekerasan logam; mesin uji kekuatan logam; meter cairan; meter daya frekuensi radio; meter frekuensi; meter gas;
meter gas putar; meter jarak laser menjadi alat ukur; meter kecepatan; meter kelembaban; meter kelembaban tanah; meter
konsumsi bahan bakar; meter millivolt; meter pemanas; meter pencari satelit; meter resistensi isolasi; meter untuk memeriksa
konsumsi tinta; meter untuk menguji kelembaban; meter untuk mengukur aliran gas; meter untuk mengukur alkalinitas; meter
untuk mengukur arus; meter untuk mengukur arus listrik; meter untuk mengukur nilai parameter listrik; meter untuk mengukur
tegangan; meter untuk mengukur tegangan listrik; metronom mekanik; microchips [perangkat keras komputer]; microfiche;
mikrofon; mikrofon handsfree untuk ponsel; mikrofon tanpa kabel; mikrofon untuk peralatan telekomunikasi; mikrofon untuk
perangkat komunikasi; mikrokontroler; mikrokontroler untuk perangkat berkemampuan Internet of things (IoT); mikroprosesor
aman; mikroprosesor multi-inti; mikroskop; mikroskop dioda pemancar cahaya [LED]; mikroskop fluoresensi; mikroskop
metalurgi; mikroskop stereo stereo; mikroskop untuk operasi; mikrotom; mirror [optik]; mixer gas untuk penggunaan
laboratorium; modem; modem internal; modem kabel; modem nirkabel dan kabel dan perangkat dan kartu komunikasi; modem
untuk jaringan komunikasi; modul beban elektronik; modul memori komputer; modul sirkuit terpadu; modulator frekuensi radio;
monitor [LED] pemancar cahaya; monitor [perangkat keras komputer]; monitor [program komputer]; monitor aliran gas; monitor
dengan layar tampilan yang dapat digunakan sebagai cermin; monitor komputer; monitor layar komputer; monitor liquid crystal
display [LCD]; monitor tablet; monitor, sensor, dan alat pengendali untuk perangkat dan sistem pendingin udara, pemanas,
dan ventilasi; monopod untuk kamera; motherboard; motherboard komputer; motherboard komputer dan motherboard;
mounting bracket disesuaikan untuk monitor komputer; mouse [periferal komputer]; mouse komputer nirkabel; mouse
komputer tanpa kabel; multimeter untuk mengukur arus listrik; multimeter untuk mengukur hambatan listrik; multimeter untuk
mengukur tegangan listrik; multiplexer telekomunikasi; musik digital yang dapat diunduh; nada dering dan grafik yang dapat
diunduh untuk ponsel dan perangkat nirkabel; nada dering yang dapat diunduh; nada dering, grafik, dan musik yang dapat
diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; netbook [komputer]; odometer; ohmmm; oktan; opacimeter;
operator data yang dapat dibaca mesin direkam dengan program; pager radio; pakaian bertahan hidup; pakaian pelindung
[pelindung tubuh]; pakaian pelindung untuk penerbang; pakaian pelindung yang terbuat dari bahan tahan balistik; pakaian
pengaman untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian reflektif dan pakaian untuk pencegahan kecelakaan;
pakaian terisolasi untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; paket perangkat lunak komputer; paket perangkat
lunak terintegrasi; panel kendali; panel display dioda pemancar cahaya kuantum dot; panel indikator elektronik; panel layar
kristal cair [LCD]; panel sinyal, bercahaya atau mekanis; panel surya untuk produksi listrik; panel tampilan dioda pemancar
cahaya; panggilan dekoratif untuk termostat; papan akselerator komputer; papan akselerator multimedia; papan grafis; papan
indikator elektronik; papan kabel dicetak multilayer; papan komputer; papan memori; papan rangkaian utama untuk LCD;
papan rangkaian utama untuk LED; papan rangkaian utama untuk Televisi; papan sirkuit listrik; papan tulis interaktif elektronik;
parabola; pasang pengukur; pedal efek elektronik untuk alat musik; pedal efek elektronik untuk digunakan dengan amplifier
suara; pedal efek suara untuk alat musik; pelampung; pelampung cincin untuk digunakan dalam penyelamatan air; pelampung
navigasi; pelampung sinyal; pelindung gelombang; pelindung gigi *; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang
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diadaptasi khusus untuk asisten digital pribadi; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk ereader; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang
terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang
diadaptasi khusus untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar laptop;
pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari
kaca temper yang diadaptasi khusus untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelindung layar yang terbuat dari kaca
temper yang diadaptasi khusus untuk pemutar media portabel; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi
khusus untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk smartphone; pelindung
layar yang terbuat dari polietilen tereftalat [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai;
pelindung layar yang terbuat dari polietilen tereftalat [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk asisten digital pribadi;
pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] khusus diadaptasi untuk smartphone; pelindung layar yang
terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari
polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari
polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk pembaca elektronik; pelindung layar yang terbuat dari
polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk pemutar media portabel; pelindung layar yang terbuat
dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang terbuat
dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat dari
polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk layar komputer; pelindung layar yang terbuat dari
polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari
polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik
poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan
[TPU] yang diadaptasi khusus untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi
khusus untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang
diadaptasi khusus untuk pemutar media portabel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara
khusus disesuaikan untuk asisten digital pribadi; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara
khusus disesuaikan untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus
disesuaikan untuk pembaca elektronik; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus
disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan
untuk smartphone; pelindung wajah pelindung pekerja; pelindung wajah, selain untuk tujuan medis; peluit olahraga; pemancar
dan penerima nirkabel; pemancar dan penerima nirkabel untuk reproduksi suara dan sinyal; pemancar dan penerima radio;
pemancar dan penerima satelit; pemancar elektronik untuk sinyal gangguan; pemancar kontrol jarak jauh; pemancar nirkabel;
pemancar portabel; pemancar radio untuk kontrol jarak jauh; pemancar satelit; pemancar sebagai peralatan komunikasi listrik
darurat; pemancar sinyal; pemancar sinyal elektronik; pemancar telekomunikasi; pemancar telepon; pemancar televisi kabel;
pemancar untuk digunakan dalam keamanan; pemancar untuk digunakan dalam komunikasi darurat; pemancar untuk
memancarkan sinyal bahaya; pemancar untuk memancarkan sinyal elektronik; pemandangan busur teleskopik untuk
memanah; pemandangan lensa teleskopik; pemandian air laboratorium; pembaca [RFID] identifikasi frekuensi radio; pembaca
[peralatan pemrosesan data]; pembaca kartu memori; pembaca kartu pintar; pembaca lempeng mikro; pembaca mikrofilm;
pembaca strip magnetik; pembanding; pembatasan keamanan, selain untuk kursi kendaraan dan peralatan olahraga;
pembawa data magnetik dan optik; pembawa data magnetik, disc perekaman; pembawa data untuk sistem pengenalan suara
yang telah direkam sebelumnya; pembawa data yang dapat dibaca mesin untuk peralatan rumah tangga; pemegang dan
kasing untuk compact disc dan DVD; pemegang hands-free untuk telepon seluler; pemegang untuk gulungan listrik; pemindai
gambar; pemindai termal; pemindaian mikroskop elektron; pemisah magnetik untuk penggunaan ilmiah; pemutar CD; pemutar
audio; pemutar kaset audio untuk mobil; pemutar rekaman; pemutar video kombinasi dan perekam; pena cahaya; penanda
hemline; penangkal petir; pencari jangkauan; pencari jangkauan untuk kamera; pencari jarak untuk golf; pencari kabel; pencari
kedalaman laut; pendeteksi logam; penerima data seluler; penerima frekuensi radio; penerima kendali jarak jauh; penerima
komunikasi radio portabel; penerima nirkabel; penerima pemancar; penerima portabel; penerima radio untuk digunakan di
mobil; penerima radio untuk kontrol jarak jauh; penerima satelit; penerima suar; penerima telepon; penerima televisi kabel;
pengaman lalu lintas berbentuk kerucut; pengaman, pengunci serta peranti kendali akses yang dikendalikan secara listrik,
elektronik, optik serta akustik; penganalisa gambar; penganalisa mesin kendaraan terkomputerisasi; penganalisa spektrum;
penganalisa ukuran nanopartikel; pengatur panas; pengatur waktu dapur; pengatur waktu dapur, elektronik; pengatur waktu
telur; pengatur waktu telur mekanis; pengekangan keselamatan menjadi peralatan perlindungan jatuh untuk menahan dan
menjatuhkan jatuh, selain peralatan olahraga; pengendali elektronik untuk digunakan dengan headset augmented reality;
pengendali elektronik untuk digunakan dengan headset realitas virtual; pengendali jarak jauh peralatan dan instalasi pendingin
udara; pengendali komunikasi; pengendali nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi dan status sistem keamanan dari
jarak jauh; pengendali nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi perangkat elektronik lainnya, tidak satupun barang
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; pengendali nirkabel untuk
memonitor dan mengontrol fungsi dan status perangkat atau sistem kelistrikan, elektronik, dan mekanik lainnya dari jarak jauh;
pengeras suara nirkabel untuk di dalam rumah dan di luar rumah; pengering kaca untuk penggunaan laboratorium;
penggabung udara; penggandeng sinyal; pengganti bantalan telinga untuk headphone; penggaris [alat ukur]; penggaris
dengan dua skala linier; penghalang cahaya; penghapus pita magnetik; penghasil suara, penghasil suara tanpa kabel;
penghitung konsumsi bahan bakar; pengisi daya baterai bertenaga surya; pengisi daya di mobil tanpa kabel; pengisi daya
joystick; pengisi daya listrik; pengisi daya tanpa kabel; pengisi daya tanpa kabel untuk telepon pintar; pengontrol dioda
pemancar cahaya (LED) dan lampu lucutan intensitas tinggi (HID); pengontrol elektronik digital untuk alat; pengontrol
elektronik digital untuk manipulator; pengontrol elektronik digital untuk peralatan mesin; pengontrol nirkabel untuk memantau
dan mengontrol fungsi perangkat elektronik, selain pengontrol untuk peralatan game; penguasa yang membesar; penguat
antena; penguat gambar; pengubah gender [adaptor kabel]; pengubah gender untuk kabel koaksial; penguji alarm asap;
penguji speedometer; pengukur; pengukur bahan bakar; pengukur bensin; pengukur cincin induk; pengukur dering; pengukur
dering no-go; pengukur feeler busi; pengukur hujan; pengukur jarak elektronik; pengukur level; pengukur regangan; pengukur
sekrup-tapping; penjaga kepala untuk karate; penjaga kepala untuk olahraga; penjaga kepala untuk tinju; penjaga mulut untuk
olahraga; penukar telekomunikasi; penutup (enclosures) speaker; penutup baterai; penutup dan cases pelindung untuk laptop;
penutup lensa untuk kamera; penutup pengaman untuk soket listrik; penutup untuk laptop; penutup, tas, kasing, selongsong,
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tali pengikat dan lanyard untuk komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat
dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, set top box, dan pemutar dan perekam audio dan video;
penyambung, sekrup, kawat kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok dan adaptor elektronik dan listrik untuk digunakan
dengan komputer, telepon mobil, komputer genggam, peripheral komputer, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik
yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set
top box; penyangga handset telepon dalam mobil; penyearah [listrik]; penyelenggara elektronik genggam; penyelenggara
pribadi yang terkomputerisasi; penyumbat telinga untuk perenang; perabot khusus dibuat untuk laboratorium; perahu karet
[sekoci]; peralatan antar komunikasi; peralatan audio dan teater rumah, yaitu, stereo, pengeras suara, speaker audio,
amplifier, equalizer, crossover, rumah speaker, pemutar CD, kendali jarak jauh, prosesor audio dan video, tuner video audio,
layar kristal cair, panel layar plasma dengan kemampuan untuk mentransmisikan sinyal audio dan / atau video secara
nirkabel; peralatan dan instrumen ilmiah; peralatan dan instrumen kimia; peralatan dan instrumen laboratorium; peralatan dan
instrumen navigasi dan penentuan posisi elektronik; peralatan dan instrumen navigasi, pelacakan dan penentuan posisi
elektronik; peralatan dan instrumen penerima satelit dan transmisi; peralatan dan instrumen pengajaran dan pengajaran;
peralatan dan instrumen telekomunikasi; peralatan dan instrumen untuk mengendalikan dan memantau pesawat terbang,
pesawat air dan kendaraan tak berawak; peralatan dan instrumen untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara, data
atau gambar; peralatan dan instrumen untuk penelitian ilmiah di laboraturium; peralatan dan peralatan keselamatan dan
menyelamatkan jiwa; peralatan dan perlengkapan timbangan; peralatan elektro-dinamis untuk remote control titik kereta api;
peralatan elektronik dengan aktivasi melalui perintah dan pengenalan suara untuk mengendalikan pengoperasian peralatan
elektronik konsumen dan sistem di perumahan; peralatan elektronik mobile, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, set
top box, dan alat pemutar audio dan alat pemutar serta alat perekam audio dan video; peralatan elektronik untuk menguji
kemandulan obat-obatan dan solusi injeksi; peralatan elektronik untuk menguji sterilitas peralatan medis; peralatan elektronik
untuk penerimaan nirkabel, penyimpanan dan pengiriman data dan pesan; peralatan elektronik yang dikontrol komputer untuk
pengukuran dan pengujian sel elektrofisiologis, bukan untuk tujuan medis; peralatan heliografi; peralatan ilmiah; peralatan
instruksional; peralatan interpretasi simultan; peralatan karaoke; peralatan keamanan untuk lift; peralatan keamanan untuk
memancarkan sinyal audio; peralatan keamanan untuk memproses video dan/atau sinyal audio; peralatan keamanan untuk
menerima sinyal audio; peralatan keamanan untuk menerima sinyal video; peralatan keselamatan dan menyelamatkan jiwa;
peralatan keselamatan lalu lintas kereta api; peralatan komputer; peralatan komunikasi data; peralatan komunikasi radio
saluran tunggal untuk stasiun tetap; peralatan kontrol radio; peralatan kontrol untuk peralatan dan instalasi pendingin udara,
khususnya fungsi kenyamanan untuk peralatan dan instalasi pendingin udara; peralatan kromatografi gas untuk penggunaan
laboratorium; peralatan kromatografi untuk penggunaan laboratorium; peralatan laboratorium untuk memotong spesimen;
peralatan membaca kartu; peralatan modulasi kode pulsa untuk transmisi melalui satelit; peralatan nirkabel; peralatan nirkabel
broadband, yaitu stasiun pangkalan telekomunikasi untuk jaringan nirkabel dan aplikasi komunikasi; peralatan pelabelan kode
batang elektronik genggam; peralatan penerima dan pemancar radio; peralatan penerima nirkabel; peralatan pengajaran dan
pengajaran; peralatan penganalisa protein bukan untuk keperluan medis; peralatan pengirim data audio dan video tanpa
kabel; peralatan pengolah kata; peralatan pengolahan data; peralatan pengujian dan kalibrasi komponen komputer; peralatan
pengukuran elektronik; peralatan penyerap untuk pengukuran dan penganalisa protein, bukan untuk keperluan medis;
peralatan penyiaran elektronik; peralatan peralihan telekomunikasi broadband berkapasitas tinggi; peralatan portabel untuk
menerima transmisi satelit; peralatan radar; peralatan radio dan televisi; peralatan radiologis untuk keperluan industri;
peralatan rekaman suara; peralatan reproduksi suara; peralatan reproduksi video; peralatan seismografi; peralatan stereo;
peralatan tampilan video yang dipasang di kepala; peralatan teknologi informasi; peralatan telekomunikasi; peralatan
telekomunikasi dalam bentuk perhiasan; peralatan telekomunikasi listrik; peralatan telekomunikasi portabel; peralatan
telekomunikasi stasiun tanah; peralatan telekomunikasi untuk digunakan dalam jaringan radio seluler; peralatan
telekomunikasi untuk digunakan dengan jaringan seluler; peralatan telekomunikasi untuk digunakan dengan sinyal digital dan
analog; peralatan telekomunikasi untuk menyediakan akses pihak ketiga ke, dan memungkinkan transmisi video, data dan
suara melalui, jaringan komunikasi global, yaitu, komputer seluler dan akses dan terminal telepon seluler, stasiun pemancar
dasar dan bagian radio nirkabelnya, pemancar data, repeater data, router dan switch, sirkuit transmisi, lingkaran arus terpadu,
perangkat keras komputer, klien dan server cloud mobile (mobile cloud clients and servers), multiplexer, prosesor sinyal
digital, prosesor sinyal frekuensi radio, sirkuit switching seluler (mobile switching circuits), pengontrol listrik lalu lintas udara,
pengontrol/pengendali listrik mobilitas, pengontrol listrik akses, pengontrol/pengendali listrik port jarak jauh, port radio, antena,
komponen radio elektronik, perangkat lunak untuk aplikasi telekomunikasi, dan jaringan inti seluler (mobile core networks)
yang terdiri dari transceiver data, jaringan nirkabel dan gateway untuk pengumpulan, pengiriman/transmisi dan pengelolaan
data, suara dan video; peralatan telematik, yaitu, perangkat Internet nirkabel yang menyediakan layanan telematik dan
memiliki fungsi telepon seluler; peralatan telepon; peralatan telepon nirkabel; peralatan telepon seluler; peralatan telepon
seluler dengan sistem faksimili bawaan; peralatan telepon tanpa kabel; peralatan terminal telepon; peralatan untuk input,
output, transmisi dan penyimpanan data; peralatan untuk transmisi via satelit; peralatan yang dapat dikenakan untuk
mengontrol komputer, telepon seluler, perangkat elektronik mobile, perangkat elektronik yang dapat dikenakan, jam tangan
pintar, kacamata pintar, alat pemutar dan alat perekam audio dan video, televisi, alat pengeras suara, amplifier, sistem home
theater, dan sistem hiburan; perangkat akses jaringan area lokal nirkabel saku; perangkat audio nirkabel yang berbentuk
earbud (perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga), earphone dan headphone nirkabel untuk
digunakan dengan jam tangan pintar dan pelacak aktivitas yang dapat dipakai; perangkat berbagi kabel-nirkabel; perangkat
dan peralatan telekomunikasi; perangkat enkripsi; perangkat handsfree untuk telepon seluler; perangkat input untuk komputer;
perangkat keras akses server jaringan; perangkat keras dan lunak komputer untuk cryptocurrency; perangkat keras dan lunak
komputer untuk manajemen basis data; perangkat keras dan lunak komputer untuk mata uang virtual; perangkat keras dan
lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat keras dan perangkat lunak komputasi berkinerja tinggi; perangkat keras
dan perangkat lunak komputer; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk melakukan diagnosa optik; perangkat
keras dan perangkat lunak komputer untuk membangun/menampilkan animasi dan video; perangkat keras dan perangkat
lunak komputer untuk membangun/menampilkan gambar, video dan data; perangkat keras dan perangkat lunak komputer
untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area lokal; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mengatur dan
mengkonfigurasi jaringan area luas; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses jarak jauh yang
aman ke komputer dan jaringan komunikasi; perangkat keras dan perangkat lunak untuk streaming konten, gambar, dan data;
perangkat keras dompet mata uang kripto; perangkat keras input dan output elektronik dan komputer untuk komputer media
dan displai; perangkat keras jaringan area lokal [LAN]; perangkat keras komputer; perangkat keras komputer berkinerja tinggi
dengan fitur khusus untuk meningkatkan kemampuan bermain game; perangkat keras komputer dan aplikasi perangkat lunak
yang dapat diunduh untuk pemrograman jaringan area lokal, luas, dan global serta infrastruktur jaringan di perangkat seluler,
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televisi, dan perangkat video lainnya; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk membuat rute
dan mengalihkan, mentransmisikan, memproses, memfilter, menganalisis, mengamankan, mengunggah, memposting,
menampilkan, menandai, mengedit, mengatur, merekam, dan menyimpan data, video, audio, lalu lintas suara, paket, atau
bentuk lain komunikasi; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengelola wireless access
points dan local area network access points; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
menghubungkan, membangun, mengelola, mengamankan, memantau, mengendalikan, mengoperasikan, virtualisasi,
mengoptimalkan, mengkonfigurasi, menyebarkan, memelihara, mengakses, dan memecahkan masalah protokol manajemen
router, infrastruktur jaringan, dan jaringan area lokal, luas, dan global; perangkat keras komputer untuk digunakan dengan
peralatan untuk memotong film poliuretan; perangkat keras komputer untuk digunakan dengan peralatan untuk memotong
pelindung layar poliuretan; perangkat keras komputer untuk kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, pembelajaran algoritma,
dan analisa data; perangkat keras komputer untuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, dan penambangan aset digital (digitized asset); perangkat keras komputer untuk perdagangan elektronik mata
uang virtual; perangkat keras komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; perangkat keras komputer yang terdiri dari
casis, penutup, sumber daya listrik, kabel; perangkat keras komputer, komputer, dan periferal komputer, semua untuk
mengakses dan transmisi data dan konten audio dan video di antara konsumen perangkat dan displai elektronik; perangkat
keras komputer, yaitu perangkat jalur akses jaringan area lokal; perangkat keras komputer, yaitu, Wireless Access Point
(WAP); perangkat keras komputer, yaitu, unit masukan, unit keluaran, pengontrol memori, pengontrol periferal komputer dan
pengontrol grafis; perangkat keras memori komputer; perangkat keras penyimpanan komputer [NAS] yang terhubung dengan
jaringan; perangkat keras telekomunikasi; perangkat keras token keamanan; perangkat keras untuk pemrosesan data;
perangkat komunikasi nirkabel untuk mengirimkan suara, data, gambar, audio, video dan konten multimedia; perangkat
komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data atau gambar; perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data atau
gambar melalui internet; perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data, atau gambar, yang digunakan
sehubungan dengan penempatan lokasi hewan peliharaan; perangkat komunikasi nirkabel yang mencakup satu atau lebih
transmisi, satu atau lebih penerima, dan satu atau lebih prosesor, untuk menyediakan layanan komunikasi nirkabel ke satu
atau lebih perangkat, yaitu, menghubungkan dengan beberapa perangkat melalui jaringan nirkabel lokal dan untuk
menghubungkan perangkat dengan internet melalui jaringan area luas nirkabel; perangkat komunikasi nirkabel, yaitu
perangkat keras dan perangkat lunak nirkabel untuk transmisi data, audio, dan video perangkat keras komputer yang berisi
fungsi keamanan jaringan, termasuk firewall, enkripsi data, atau interoperabilitas dengan protokol keamanan jaringan;
perangkat komunikasi satelit; perangkat komuniksi nirkabel inframerah; perangkat lunak; perangkat lunak akuntansi; perangkat
lunak analisis wicara; perangkat lunak antarmuka komputer; perangkat lunak antarmuka pengguna grafis; perangkat lunak
anti-virus komputer yang direkam; perangkat lunak aplikasi (termasuk yang dapat diunduh); perangkat lunak aplikasi
blockchain; perangkat lunak aplikasi komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu, perangkat lunak untuk pertukaran
digital untuk item barang virtual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu, perangkat lunak
untuk pertukaran digital untuk item virtual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi
komputer yang dapat diunduh untuk digunakan pada telepon seluler, yaitu, perangkat lunak komputer untuk menyediakan
akses ke permainan elektronik melalui situs web jaringan sosial online; perangkat lunak aplikasi pemrograman antarmuka
(API) untuk membangun/menampilkan gambar, memanipulasi dan memproses gambar; perangkat lunak aplikasi seluler untuk
digunakan pada perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk menyediakan akses ke sumber daya manusia, informasi
penggajian, karyawan, dan data perusahaan, memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data terkait tempat kerja, yaitu,
informasi sumber daya manusia dan penggajian, data waktu karyawan, data tenaga kerja, data produk, data produksi, data
operasional, data logistik, data keuangan dan data perusahaan, dan manajemen personalia, pelaksanaan tugas dan
manajemen/pengelolaan alur kerja; perangkat lunak aplikasi untuk telepon seluler; perangkat lunak artifisial intelijen dan mesin
pembelajaran yang dapat diunduh untuk digunakan dalam manajemen jaringan komputer, pemantauan, dan pemecahan
masalah; perangkat lunak bagi pengguna untuk membeli dan menjual produk dengan menggunakan mata uang digital, mata
uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas; perangkat lunak bagi pengusaha untuk melakukan survei terhadap karyawan dan menganalisis
umpan balik dan tanggapan; perangkat lunak blockchain; perangkat lunak buku besar (ledger) yang didistribusikan untuk
digunakan dalam memproses transaksi keuangan; perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk data
penyakit menular dan manajemen informasi; perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menerima,
menyimpan, menampilkan, melacak, berbagi, melaporkan, memelihara, mengelola, memantau, dan menganalisis data dan
informasi penyakit menular; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak dan perangkat keras
komputer untuk digunakan oleh karyawan untuk menyediakan sumber daya manusia dan informasi penggajian, dan
memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data tempat kerja; perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang dapat
diunduh untuk manajemen jaringan; perangkat lunak dan perangkat keras komunikasi untuk menyediakan akses ke Internet;
perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan dalam pertukaran mata uang secara elektronik untuk mata uang digital,
mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet aset digital; perangkat lunak
dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet mata uang digital; perangkat lunak dan perangkat keras untuk
digunakan sebagai dompet mata uang virtual; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet token
digital; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet token kripto (crypto token wallet); perangkat
lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet token utilitas; perangkat lunak dan perangkat keras untuk
mengelola informasi identitas, hak akses ke sumber daya dan aplikasi informasi dan kegunaan autentikasi; perangkat lunak
dan perangkat tetap komputer yang direkam dan dapat diunduh untuk perangkat tetap program sistem pengoperasian;
perangkat lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan
komputer global; perangkat lunak firewall komputer; perangkat lunak game komputer dan perangkat lunak grafis 3D komputer
yang direkam dan dapat diunduh; perangkat lunak game komputer yang dapat diunduh dan direkam; perangkat lunak game
komputer yang direkam untuk perjudian; perangkat lunak grafik komputer; perangkat lunak grafis; perangkat lunak hiburan
interaktif untuk digunakan dengan komputer; perangkat lunak interaktif; perangkat lunak jejaring sosial; perangkat lunak
komposisi musik; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer chatbot untuk mensimulasikan percakapan; perangkat
lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke basis data, jaringan
komputer, jaringan komputer global dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem,
untuk memungkinkan koneksi ke database dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk
modem, untuk memungkinkan koneksi ke database, jaringan komputer dan Internet; perangkat lunak komputer interaktif;
perangkat lunak komputer untuk aplikasi dan dompet seluler blockchain; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam
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memproses, mengirimkan, menerima, mengatur, memanipulasi, memainkan, melihat, mereproduksi dan menyiarkan konten
audio, video dan multimedia termasuk teks, data, gambar, audio, video dan dokumen audiovisual; perangkat lunak komputer
untuk digunakan dalam modem nirkabel, router yang dapat dibawa, dan gerbang jaringan nirkabel untuk menghubungkan
terminal melalui jaringan komputer, radio atau jaringan telepon tidak bergerak; perangkat lunak komputer untuk komunikasi
jaringan nirkabel; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar, grafik dan teks; perangkat lunak komputer untuk
memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, blogging, streaming,
menghubungkan, berbagi; perangkat lunak komputer untuk mencatat/merekam dan mengatur waktu dan aktivitas tenaga
kerja; perangkat lunak komputer untuk mengakses broadband, nirkabel dan jaringan telekomunikasi lainnya; perangkat lunak
komputer untuk menganalisis data aktivitas dan waktu karyawan; perangkat lunak komputer untuk menghubungkan,
mengoperasikan, mengintegrasikan, mengendalikan, dan mengelola jejaring perangkat elektronik konsumen melalui jaringan
nirkabel, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik
fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
perangkat lunak komputer untuk pengiriman konten nirkabel; perangkat lunak komputer untuk peralatan dan game arcade;
perangkat lunak komputer untuk transmisi suara, data, grafik, suara dan video melalui jaringan broadband atau nirkabel;
perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan musik dan hiburan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan
direkam untuk mengontrol dan mengelola aplikasi server akses; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh menyediakan
layanan pelacakan untuk pengambilan produk yang disandikan yang telah hilang atau dicuri; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk digunakan sebagai dompet mata uang kripto; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
enkripsi nirkabel; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk manajemen bisnis; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk memberikan informasi di bidang mata uang kripto, token blockchain dan aset digital lainnya, keuangan,
perdagangan sekuritas, investasi, perantara pedagang efek, perbankan, dan manajemen kas; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, membuat, melihat, menampilkan,
berbagi, atau sebaliknya menyediakan media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film,
gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola dan
melacak produk yang dilacak blockchain; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola dan memvalidasi
transaksi pertukaran aset elektronik menggunakan kontrak pintar berbasis blockchain; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk mengelola transaksi pertukaran aset elektronik menggunakan teknologi blockchain; perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh untuk menyediakan fungsionalitas keamanan dalam jaringan, seperti menyediakan filter firewall, akses
kontrol, jaringan pribadi virtual (VPN), interoperabilitas dengan protokol keamanan router, dan perlindungan terhadap intrusi
jaringan dan virus; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk perbankan dan pengelolaan ka; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh, yaitu perangkat lunak sistem operasi yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh, yaitu program sistem operasi yang dapat diunduh untuk layanan manajemen router; perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh, yaitu, platform aplikasi jaringan terbuka yang dapat diunduh untuk pengembangan, penerapan,
pengujian, konfigurasi, pemantauan, dan hosting aplikasi jaringan; perangkat lunak komputer yang digunakan untuk
mengendalikan perangkat genggam nirkabel, perangkat permainan, dan mainan, tidak satupun barang tersebut untuk kamera
fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya
dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer, yaitu, perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk mengekstraksi, memanipulasi, menyesuaikan, mengedit, mereproduksi, mentransmisikan, mengunggah,
merekam, membuat, mencari, mencatat, mengkategorikan, dan berbagi musik, lirik, data, suara, video, gambar, suara dan klip
video dan rekaman; perangkat lunak komunikasi; perangkat lunak komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, audio, video,
dan data, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik
fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
perangkat lunak komunikasi untuk bertukar suara, data, video dan grafik secara elektronik yang dapat diakses melalui
komputer, alat bergerak (mobile), alat nirkabel, dan jaringan telekomunikasi; perangkat lunak komunikasi untuk
menghubungkan jaringan komputer global; perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan pengguna jaringan komputer;
perangkat lunak kontrol pencahayaan untuk digunakan dalam fasilitas komersial dan industri; perangkat lunak kontrol proses
industri; perangkat lunak manajemen sumber daya manusia untuk digunakan dalam melacak dan menghasilkan laporan di
bidang penggajian, informasi anggaran, kinerja, waktu dan kehadiran karyawan, penjadwalan karyawan, biaya tenaga kerja
dan pendapatan penjualan; perangkat lunak mesin pencari komputer; perangkat lunak metronom; perangkat lunak multimedia
yang direkam dalam CD-ROM yang menampilkan konten hiburan; perangkat lunak navigasi untuk mengkalkulasi dan
menampilkan rute; perangkat lunak open-source [OSS]; perangkat lunak otentikasi yang dapat diunduh untuk mengontrol
akses dan komunikasi dengan komputer dan jaringan komputer; perangkat lunak otomasi industri; perangkat lunak pelatihan
dan aplikasi seluler yang dapat diunduh di bidang pengujian penyakit menular; perangkat lunak pemindaian; perangkat lunak
pencitraan yang dihasilkan komputer [CGI]; perangkat lunak pendidikan; perangkat lunak pendidikan dan aplikasi seluler yang
dapat diunduh di bidang pengujian penyakit menular; perangkat lunak pengembangan aplikasi; perangkat lunak pengenalan
gambar; perangkat lunak pengenalan gerakan; perangkat lunak pengenalan suara; perangkat lunak pengoperasian jaringan
area lokal [LAN]; perangkat lunak pengoperasian komputer; perangkat lunak penyusun; perangkat lunak permainan elektronik;
perangkat lunak permainan elektronik untuk perangkat elektronik genggam; perangkat lunak permainan elektronik untuk
perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan elektronik untuk telepon seluler; perangkat lunak permainan komputer;
perangkat lunak permainan komputer dan manual dalam format elektronik dijual sebagai satu unit; perangkat lunak permainan
komputer dan perangkat lunak hiburan, yaitu file grafik dan musik digital untuk digunakan pada atau dengan telepon seluler
dan seluler, baik genggam maupun berdiri bebas, dan perangkat nirkabel lainnya; perangkat lunak permainan komputer dapat
diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh
melalui perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh untuk digunakan pada perangkat
bergerak; perangkat lunak permainan komputer, dapat diunduh; perangkat lunak permainan komputer, direkam; perangkat
lunak permainan video yang dapat diunduh melalui suatu jaringan komputer global dan alat nirkabel; perangkat lunak
permainan yang direkam dalam CD-ROM; perangkat lunak perpesanan internet; perangkat lunak persiapan pajak; perangkat
lunak platform blockchain; perangkat lunak platform buku besar (ledger) yang didistribusikan; perangkat lunak realitas maya
yang dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; perangkat lunak realitas tertambah (augmented reality) yang dapat
diunduh yang menampilkan konten hiburan; perangkat lunak screen saver komputer; perangkat lunak screen saver komputer,
direkam atau diunduh; perangkat lunak simulasi; perangkat lunak simulasi untuk digunakan dalam komputer digital; perangkat
lunak simulasi untuk tujuan hiburan; perangkat lunak simulasi untuk tujuan pelatihan; perangkat lunak sistem operasi
komputer; perangkat lunak sistem operasi komputer yang dapat diunduh yang menampung aplikasi perangkat lunak komputer
dan memfasilitasi interaksi dengan komputer dan periferal lain di seluruh jaringan perusahaan; perangkat lunak sistem
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pengoperasian komputer yang direkam dan dapat diunduh; perangkat lunak teknologi blockchain; perangkat lunak
telekomunikasi; perangkat lunak untuk analisis data bisnis; perangkat lunak untuk desain robotika; perangkat lunak untuk
diagnostik dan pemecahan masalah; perangkat lunak untuk digunakan dalam memfasilitasi penggunaan blockchain atau buku
besar elektronik terdistribusi untuk mengeksekusi dan mencatat transaksi keuangan, yaitu, perdagangan keuangan yang
dibuat dengan menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk digunakan dalam
memfasilitasi transaksi yang aman; perangkat lunak untuk digunakan dalam memungkinkan transfer dana secara elektronik ke
dan dari orang lain; perangkat lunak untuk digunakan dalam mendesain dan mengembangkan algoritma pembelajaran mesin,
jaringan saraf dalam, analisa data; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengakses, membaca, melacak, dan
menggunakan teknologi blockchain; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengautentikasi akses pengguna ke komputerkomputer dan jaringan-jaringan komputer; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola dengan aman konversi mata
uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token
kripto (crypto tokens) dan token utilitas ke dalam/menjadi mata uang keras; perangkat lunak untuk digunakan dalam
mengelola konversi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized
assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas ke dalam/menjadi mata uang keras; perangkat lunak untuk
digunakan dalam mengelola portofolio mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset
digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk digunakan dalam
pembayaran, pembelian, dan investasi menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk
digunakan dalam pengelolaan dan implementasi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan transaksi token utilitas (utility token
transactions); perangkat lunak untuk digunakan dalam perdagangan keuangan; perangkat lunak untuk digunakan dalam
platform keuangan elektronik; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang digital; perangkat lunak untuk digunakan
dengan mata uang kripto; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang virtual; perangkat lunak untuk digunakan pada
evaluasi dan analisa pembelajaran mesin utilitas data; perangkat lunak untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman
antarmuka (API); perangkat lunak untuk digunakan sebagai application programming interface (API) untuk pengembangan,
pengujian, dan pengintegrasian aplikasi perangkat lunak; perangkat lunak untuk digunakan sebagai application programming
interface (API) untuk pengembangan, pengujian, dan pengintegrasian aplikasi perangkat lunak blockchain; perangkat lunak
untuk digunakan sebagai perangkat lunak application program interface (API) untuk digunakan dalam identifikasi alat
perangkat keras komputer; perangkat lunak untuk konten nirkabel, pengiriman data dan informasi; perangkat lunak untuk
konversi mata uang; perangkat lunak untuk manajemen file dan perangkat lunak berbagi file; perangkat lunak untuk
manajemen keamanan kriptografi dari transmisi elektronik melalui jaringan komputer; perangkat lunak untuk memastikan
keamanan surat elektronik; perangkat lunak untuk membuat akun dan memelihara dan mengelola informasi tentang transaksi
keuangan pada buku besar (ledgers) yang didistribusikan dan jaringan pembayaran peer to peer; perangkat lunak untuk
membuat aset digital (digitized asset) terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam transaksi
berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat dan mengelola kontrak pintar (smart contracts); perangkat lunak untuk
membuat dan mengelola platform blockchain untuk digunakan dalam mengelola mata uang digital, mata uang virtual, mata
uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan akun token
utilitas (utility token accounts); perangkat lunak untuk membuat database informasi dan data yang dapat dicari; perangkat
lunak untuk membuat mata uang digital terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam transaksi
berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat mata uang kripto terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source)
untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat mata uang virtual terdesentralisasi dan
sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat token
digital terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat
lunak untuk membuat token yang akan digunakan untuk membayar produk dan layanan, dan yang dapat diperdagangkan atau
ditukar dengan nilai tunai; perangkat lunak untuk membuat, memfasilitasi, dan mengelola akses jarak jauh ke dan komunikasi
dengan jaringan area lokal dan jaringan global; perangkat lunak untuk membuat, menjual dan mengelola token atau appcoin
(appcoins) berbasis blockchain; perangkat lunak untuk memelihara buku besar (ledgers) untuk transaksi keuangan; perangkat
lunak untuk memfasilitasi transaksi kartu kredit yang aman; perangkat lunak untuk memfasilitasi transfer uang, transfer dana
elektronik, transfer komoditas, pengiriman pembayaran tagihan, dan mentransfer dana antar pihak; perangkat lunak untuk
memperbaharui (update) speaker nirkabel, amplifier, headphone dan earphone; perangkat lunak untuk memproses gambar,
grafik dan teks; perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik dan untuk mentransfer dana ke dan dari orang lain;
perangkat lunak untuk menangkap, mengelola, dan menyimpan rekening koran bank, rekening tabungan, rekening investasi,
pinjaman, dan informasi kartu kredit dan kartu debit; perangkat lunak untuk mencari dan mengambil informasi di seluruh
jaringan komputer; perangkat lunak untuk mengakses informasi keuangan dan data pasar dan tren; perangkat lunak untuk
mengelola dan memvalidasi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital (digital asset), aset blockchain,
aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan transaksi token utilitas (utility token transactions);
perangkat lunak untuk mengelola mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset
digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan pembayaran token utilitas, transfer uang, dan transfer
komoditas; perangkat lunak untuk mengelola mata uang kripto (crypto currency) dan akun mata uang digital (digital currency
accounts); perangkat lunak untuk mengelola transaksi pembayaran dan pertukaran; perangkat lunak untuk mengembangkan,
menyebarkan, dan mengelola aplikasi perangkat lunak, dan mengintegrasikan aplikasi perangkat lunak untuk mata uang
digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto
(crypto token) dan akun token utilitas; perangkat lunak untuk mengenkripsi dan mengaktifkan transmisi informasi digital yang
aman melalui Internet; perangkat lunak untuk menghubungkan komputer ke database lokal dan jaringan komputer global;
perangkat lunak untuk mengimplementasikan dan mencatat transaksi keuangan; perangkat lunak untuk mengirim, menerima
(receiving), menyetujui (accepting), membeli, menjual, menyimpan, mentransmisikan, memperdagangkan dan menukar mata
uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token
kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk mengontrol sistem otomatisasi rumah, yaitu,
penerangan/pencahayaan, peralatan, sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara (HVAC), termostat, monitor dan sensor
kualitas udara, alarm dan perlengkapan keamanan lainnya, kunci, bel pintu, kamera, dan perlengkapan untuk memonitor
rumah; perangkat lunak untuk menyediakan pembuktian keaslian (autentikasi) pihak ke transaksi keuangan; perangkat lunak
untuk menyelesaikan transaksi keuangan; perangkat lunak untuk operasi dan aplikasi untuk perangkat komunikasi nirkabel
yang mencakup satu atau lebih transmisi, satu atau lebih penerima, dan satu atau lebih prosesor, untuk menyediakan layanan
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komunikasi nirkabel ke satu atau lebih perangkat, yaitu, menghubungkan dengan beberapa perangkat melalui jaringan
nirkabel lokal dan untuk menghubungkan perangkat dengan internet melalui jaringan area luas nirkabel; perangkat lunak untuk
otomatisasi proses robot; perangkat lunak untuk pembayaran mata uang digital dan transaksi pertukaran; perangkat lunak
untuk pemrograman robotika; perangkat lunak untuk pengelolaan keamanan kriptografi transmisi elektronik melintasi jaringan
komputer; perangkat lunak untuk pengenalan karakter optik; perangkat lunak untuk penggajian, sumber daya manusia dan
manajemen sumber daya manusia; perangkat lunak untuk pengumpulan dan distribusi data; perangkat lunak untuk platform
berbasis blockchain, yaitu perangkat lunak untuk aplikasi terdistribusi; perangkat lunak untuk sistem navigasi GPS; perangkat
lunak untuk sistem navigasi satelit; perangkat lunak untuk smartphone; perangkat lunak untuk telepon komputer; perangkat
lunak untuk transaksi pembayaran; perangkat lunak untuk transfer dana elektronik; perangkat lunak untuk transfer mata uang
digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto
(crypto tokens) dan token utilitas antar pihak; perangkat lunak untuk verifikasi identifikasi jaringan, autentikasi dan layanan
manajemen untuk tujuan keamanan; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler untuk jejaring sosial;
perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk dompet digital untuk menyimpan dan mentransfer mata uang, mata uang
digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk, atau
untuk berinteraksi dengan, kontrak pintar untuk memfasilitasi perdagangan mata uang, mata uang digital, mata uang kripto,
token blockchain, dan aset digital lainnya pada platform perdagangan; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk,
atau untuk mengakses, layanan keuangan berbasis blockchain; perangkat lunak yang dapat diunduh dan aplikasi seluler untuk
digunakan di bidang pengujian penyakit menular; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam perdagangan
elektronik, menyimpan, mengirim, menerima, menerima dan mentransmisikan mata uang digital dan fisik, dan mengelola
pembayaran mata uang digital dan fisik serta transaksi pertukaran; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan
sebagai token keamanan; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk manajemen dana elektronik dan menyediakan alat
penganggaran, nasihat investasi dan wawasan keuangan mengenai manajemen keuangan; perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk memfasilitasi transaksi komersial menggunakan alat elektronik melalui jaringan nirkabel, jaringan komputer
global dan alat telekomunikasi bergerak; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memproses pembayaran elektronik;
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memungkinkan memproses transfer dana elektronik dan pembayaran yang
dilakukan melalui ACH, kartu kredit, kartu debit, kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek
elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak dan online; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menambahkan efek
visual dan audio serta filter ke musik, data, gambar, suara, video, gambar, klip suara dan video serta rekaman; perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk mengaktifkan konektivitas internet; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengizinkan
pengguna untuk melakukan transaksi perbankan elektronik, peminjaman, investasi dan penukaran keuangan melalui jaringan
komputer global; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengorganisir, menyimpan, menyediakan akses ke,
mendapatkan kembali, memindai, menggunakan bersama-sama, dan menyediakan informasi mengenai barang, jasa, diskon,
tiket, boarding pass, tiket masuk, transit pass, kupon, potongan harga, diskon, program insentif, penawaran khusus,
penghargaan, dan program loyalitas konsumen; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menyediakan cadangan
terdesentralisasi dari banyak sumber; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk transmisi, streaming, menelusuri,
mengorganisir, menampilkan dan mengakses konten digital, karya audiovisual, publikasi elektronik, buku, film, dan
pertunjukkan televisi; perangkat lunak yang dapat diunduh yang bersifat aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna untuk
mencari, menemukan, meneliti, menganalisa, membandingkan, menjual, dan membeli barang dan jasa melalui Internet,
jaringan komunikasi komputer global, dan jaringan telekomunikasi nirkabel; perangkat lunak yang dapat diunduh yang
memungkinkan interaksi, diskusi, kolaborasi, dan berbagi ide, musik, lirik, data, suara, video, gambar, klip suara dan video
serta rekaman antara orang, pebisnis, penulis, artis, dan performer; perangkat lunak yang digunakan dalam
menerbitkan/mengeluarkan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak yang digunakan dalam
mengaudit mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets),
token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak yang direkam dan dapat diunduh untuk
kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, pembelajaran algoritma, dan analisa data; perangkat lunak yang memfasilitasi
kemampuan pengguna untuk melihat, menganalisis, merekam, menyimpan, memantau, mengelola, memperdagangkan dan
menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets),
token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak, yaitu, perangkat lunak pengiriman pesan instan,
perangkat lunak berbagi file, perangkat lunak komunikasi untuk bertukar data, audio, gambar video dan grafik secara
elektronik melalui jaringan komputer, seluler, nirkabel, dan komunikasi; perangkat lunak, yaitu, platform keuangan elektronik
yang mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan transaksi dalam telepon seluler terintegrasi, PDA, dan lingkungan
berbasis web; perangkat manajemen jaringan; perangkat memori komputer; perangkat memori untuk digunakan dengan
peralatan pemrosesan data; perangkat navigasi satelit; perangkat pelabelan kode batang elektronik genggam; perangkat
pencitraan elektronik; perangkat penerima untuk koneksi ke jaringan komunikasi; perangkat pengisian baterai elektronik dalam
bentuk bantalan pengisian nirkabel untuk digunakan dengan ponsel, tablet, dan perangkat seluler; perangkat penyimpanan
data komputer; perangkat penyimpanan memori; perangkat periferal komputer; perangkat periferal komputer, yaitu, speaker,
keyboard, mouse pemrosesan data, trackball untuk memindahkan kursor dan kontrol elektronik nirkabel, semua untuk
digunakan dengan peralatan elektronik untuk konsumen; perangkat set top box untuk memungkinkan streaming materi audio,
visual dan audiovisual melalui Internet atau jaringan komputer atau komunikasi lainnya; perangkat telekomunikasi seluler;
perangkat untuk jaringan telepon; perangkat untuk transmisi radio nirkabel; perangsang statis; peranti kendali akses; percikan
api; peredam cahaya [regulator], listrik; perekam kilometer untuk kendaraan; perekam pita video; perekam video dan suara
digital; pergi pengukur dering; periferal dan aksesori komputer; periferal yang dapat dipakai/dikenakan untuk digunakan
dengan komputer, telepon selular; peripheral komputer nirkabel; perisai gusi; perisai samping untuk kacamata; perkakas
proyektor lembar transparansi; permainan elektronik yang dapat diunduh melalui Internet dan perangkat nirkabel; pertukaran
telekomunikasi; pintu lemari magnetik menangkap; pipet laboratorium; piranti elektronik yang dapat menggunakan teknologi
nirkabel untuk mengatur satu atau lebih geofences (perimeter virtual pada wilayah geografis yang menggunakan layanan
berbasis lokasi) untuk memantau lokasi hewan peliharaan dan berkomunikasi ketika geofence (perimeter virtual pada wilayah
geografis yang menggunakan layanan berbasis lokasi) dilanggar; piranti keras komputer, periferal komputer, dan piranti lunak
untuk digunakan dalam bisnis elektronik dan nirkabel dan transaksi konsumen, yaitu piranti keras komputer, periferal, dan
piranti lunak untuk memfasilitasi pembayaran secara elektronik dan nirkabel; piranti lunak komputer untuk mengatur,
mengkonfigurasikan, mengoperasikan atau mengendalikan perangkat seluler, telepon seluler, peralatan yang dapat
dipakai/dikenakan, komputer, periferal komputer, set top box, televisi, dan alat pemutar audio dan video; piranti lunak
komputer untuk pengembangan piranti lunak; piranti lunak untuk pengembangan ion; piranti keras dan piranti lunak komputer
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untuk memfasilitasi akses ke rekening pembayaran dengan tujuan komersil secara elektronik dan nirkabel; piranti keras
komputer, periferal komputer, dan piranti lunak untuk memfasilitasi pembayaran elektronik, transaksi tunai elektronik, transfer
dana elektronik, dan layanan pengiriman uang elektronik secara elektronik dan nirkabel; piring holografik; pirometer; pita
magnetik; pita pengukur; pita rekaman suara; platform perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial; platform perangkat
lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, cryptocurrency, aset
digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token utilitas yang
memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; platform perangkat lunak
untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset
digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token utilitas yang
memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; pointer elektronik
pemancar cahaya; pointer laser; ponsel [perangkat telekomunikasi]; ponsel pintar; port paralel komputer; port serial komputer;
pra-rekaman cakram video digital; printer dampak; printer foto elektronik genggam; printer ink-jet; printer jaringan; printer label
kode genggam elektronik; printer laser; printer warna; printer xerografis; program aplikasi cerdas, dapat diunduh untuk terminal
nirkabel ; program aplikasi intelijen untuk terminal nirkabel yang dapat diunduh; program aplikasi kecerdasan untuk terminal
nirkabel yang direkam; program dan perangkat lunak komputer; program game komputer yang direkam; program komputer
dan perangkat lunak komputer untuk perdagangan efek elektronik; program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan
gambar; program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar yang digunakan untuk telepon seluler; program
komputer dan perangkat lunak untuk perangkat komunikasi, yaitu program dan perangkat lunak yang memungkinkan
telekomunikasi/koneksi lokal atau global antara perangkat elektronik konsumen, perangkat komunikasi nirkabel, base stasiun,
dan/atau peralatan/fasilitas telekomunikasi; program komputer disimpan dalam bentuk digital; program komputer untuk desain
antarmuka pengguna; program komputer untuk digunakan dalam telekomunikasi; program komputer untuk manajemen
dokumen; program komputer untuk manajemen proyek; program komputer untuk memproses file musik digital; program
komputer untuk mencari konten dari jauh di komputer dan jaringan komputer; program komputer untuk mengakses dan
menggunakan Internet; program komputer untuk mengaktifkan akses atau kontrol masuk; program komputer untuk mengedit
gambar, suara dan video; program komputer untuk menggunakan Internet dan World Wide Web; program komputer untuk
menghasilkan musik; program komputer untuk menghubungkan jarak jauh ke komputer atau jaringan komputer; program
komputer untuk menghubungkan ke komputer jarak jauh dan jaringan komputer; program komputer untuk pemrosesan data;
program komputer untuk perangkat pemutar audio dan/atau video, program komputer untuk menghubungkan perangkat
elektronik konsumen ke perangkat komunikasi nirkabel, program komputer untuk mengendalikan dan menggunakan sirkuit
terpadu; program komputer untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; program komputer untuk perdagangan
elektronik mata uang virtual; program komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; program komputer untuk video dan
permainan komputer; program komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengakses dan melihat infrastruktur dan
sistem jaringan komputer; program komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengakses, menavigasi,
menjelajahi, dan mentransfer informasi, serta mendistribusikan dan melihat program komputer; program komputer yang
digunakan untuk sistem cash register elektronik; program komputer, dapat diunduh; program komputer, direkam; program
pengoperasian komputer; program pengoperasian komputer, direkam; program perangkat lunak komputer berupa sumber
daya dalam permainan; program permainan elektronik; program permainan komputer; program permainan komputer dapat
diunduh melalui Internet; program permainan komputer interaktif; program permainan komputer multimedia interaktif; program
permainan komputer, pengontrol permainan video, yaitu, kendali jarak jauh, joystick, bantalan lantai yang dikontrol secara
interaktif, roda kemudi untuk permainan video, headphone, keyboard dan mouse pemrosesan data, semua untuk digunakan
dengan komputer dan konsol untuk platform permainan video, mouse pemrosesan data nirkabel dan kontrol jarak jauh untuk
digunakan dengan televisi, komputer, dan set-top box dalam bentuk decoder; program permainan untuk mesin permainan
video arcade; program sistem operasi jaringan; program sistem operasi jaringan untuk ponsel; program televisi yang dapat
diunduh menampilkan drama dan fiksi ilmiah yang didistribusikan melalui Internet dan komunikasi nirkabel (perangkat lunak);
program video game interaktif; program yang direkam untuk permainan genggam dengan layar kristal cair; program-program
komputer untuk mewarnai dan menggambar yang menampilkan kegiatan pembelajaran ekspresi kreatif untuk anak; prosesor
efek gitar; prosesor multi-core; prosesor satelit; prosesor sinyal; prosesor suara; prosesor suara multichannel; prosesor yang
dapat diprogram; proyektor geser; proyektor home theater; proyektor liquid crystal display [LCD]; proyektor multimedia;
proyektor suara; pustaka perangkat lunak dan arsip data elektronik yang dapat diunduh untuk digunakan dalam sirkuit terpadu
dan desain semikonduktor; quantum dot light-emitting diode [QLED]; quantum dots [bahan semi-konduktor kristal]; radar
patroli maritim; radio; radio laut; radio menggabungkan jam; radio menggabungkan jam alarm; radio portabel; radio seluler;
radio transceiver nirkabel; radio untuk jaringan komunikasi radio; radio untuk kendaraan; radiometer; radiometer untuk
digunakan dalam penelitian; radome [kubah radar] untuk kendaraan untuk penggerak melalui darat, udara, air atau kereta api;
radome [kubah radar] untuk pesawat; rak laboratorium; rak pemasangan disesuaikan untuk perangkat keras komputer; rak
pemasangan disesuaikan untuk perangkat keras telekomunikasi; rakit yang menyelamatkan jiwa; rakitan kunci elektronik;
rambu-rambu jalan, bercahaya; rambu-rambu jalan, bercahaya atau mekanis; rana melepaskan [fotografi]; ransel punggung
yang khusus disesuaikan untuk membawa komputer jinjing; rantai dan kabel untuk kacamata hitam; rantai survei; rebreathers
untuk menyelam; reflektor untuk digunakan dalam fotografi; reflektor untuk sinyal lalu lintas; reflektor untuk teleskop;
refraktometer; refraktor; regulator cahaya [peredam], listrik; regulator pencahayaan panggung; regulator tegangan induksi;
regulator tegangan statis; regulator untuk digunakan dalam scuba diving; rekam pemain yang menggabungkan pemutar CD;
rekam turntable; rekaman audio visual di semua media, yang menampilkan hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang
berlangsung di bidang drama dan fiksi ilmiah; rekaman musik; rekaman suara; rekaman suara dan video; rekaman suara
musikal; rekaman video dan kaset; rekaman video musikal; relay menempel; relay untuk stasiun radio dan televisi; remote
control peralatan pemanas dan
instalasi untuk udara ruangan; repeater; repeater frekuensi radio; repeater multiport; repeater untuk stasiun radio dan televisi;
resistensi, listrik; resistor listrik untuk peralatan telekomunikasi; respirator untuk menyaring udara; respirator, selain untuk
respirasi buatan; rheometer; rheostat; riflescopes teleskopik; rilis rana untuk kamera; robot humanoid dengan kecerdasan
buatan; robot laboratorium; robot pengajar; robot taktis; robot telepresence; roda pengukur; rompi keselamatan untuk ski air;
rompi penusuk; rompi penyelamat untuk anjing; rotary encoders; router jaringan; router jaringan komputer; router jaringan
komputer, alat pengendali, sakelar dan alat poin akses nirkabel (WAP); router nirkabel; router-router dengan kabel; ruang
oksigen hiperbarik, bukan untuk tujuan medis; sabuk Keselamatan; sabuk dukungan untuk pekerja; sabuk pemberat untuk
scuba diving; sakarometer; sakelar jaringan komputer; sakelar kelembaban; sakelar lampu; sakelar listrik dan elektronik;
sakelar merkuri; sakelar pemutus; sakelar penggantian untuk peralatan telekomunikasi; sakelar suhu; sakelar, listrik; saklar
jaringan komputer, router, dan adaptor; salut lindung untuk kabel listrik; sambungan untuk kabel listrik ; sampel spesimen,
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selain untuk keperluan medis; sampul pelindung untuk pembaca buku elektronik; sandaran tangan untuk digunakan dengan
keyboard komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan periferal
komputer; sandaran tangan untuk pengguna mouse komputer; sarung untuk laptop; sarung pelindung untuk smartphone;
sarung tangan data elektronik; sarung tangan data untuk interaksi nirkabel dengan komputer atau perangkat jarak jauh; sarung
tangan kabel; sarung tangan untuk penyelam; sarung tangan untuk perlindungan terhadap kecelakaan; sarung tangan untuk
perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; sarung tangan untuk perlindungan terhadap sinar-X untuk
keperluan industri; satelit navigasi; satu set telepon, peralatan penghubung telepon, pesawat teleks, peralatan telegraf dan
mesin faks peralatan penyiaran, termasuk penerima digital, perekam digital, penerima siaran televisi, kamera televisi, pengirim
siaran televisi, penerima dan pengirim siaran radio, peralatan komunikasi radio dan peralatan radar, antena radio; scanner
[peralatan pemrosesan data]; scanner elektronik genggam; scanner genggam; sekering; sekoci tiup; sekrup mikrometer untuk
instrumen optik; sel galvanik; sel penyimpanan bahan bakar sebagai bagian struktural kendaraan; selimut survival menjadi
selimut termal untuk mempertahankan panas tubuh; selimut survival menjadi selimut termal untuk mempertahankan panas
tubuh terhadap hipotermia; selubung identifikasi untuk kabel listrik; selubung pelindung untuk kabel serat optik; selubung untuk
kabel listrik; semikonduktor oksida logam terdifusi lateral; sendok ukur; sensor [alat ukur], selain untuk penggunaan medis;
sensor gas; sensor gerak; sensor gerak untuk lampu keamanan; sensor gerak untuk permainan komputer dan video; sensor
inframerah; sensor jarak; sensor kelembaban; sensor suhu jarak jauh; sensor suhu pendingin; sensor termal; sensor tingkat;
sensor tingkat cair; sensor tingkat oli; sensor untuk peralatan input data waktu nyata; sensor untuk peralatan output data waktu
nyata; sepatu bot pelindung; sepatu bot pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu pelindung;
sepatu pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu pengaman untuk perlindungan terhadap
kecelakaan atau cedera; sepatu untuk perlindungan terhadap api; sepatu untuk perlindungan terhadap iradiasi; sepatu untuk
perlindungan terhadap kecelakaan dan kebakaran; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; serat
optik; serat optik nonlinear; server internet; server intranet; server jaringan; server jaringan komputer; server komputer; server
komunikasi [perangkat keras komputer]; server surat elektronik; set kuadrat [alat ukur]; set radiotelegraphy; set telepon radio;
simulator pelatihan olahraga; simulator untuk kemudi dan kontrol kendaraan; singkatan untuk digunakan dengan mikroskop
yang beroperasi; sinyal kabut, tidak mudah meledak; sinyal, bercahaya atau mekanis; sirene untuk kendaraan; sirkuit
elektronik dan CD-ROM direkam dengan program kinerja otomatis untuk alat musik elektronik; sirkuit kontrol elektronik untuk
alat musik elektronik; sirkuit mikro; sirkuit terpadu elektronik; sirkuit terpadu skala besar; sisipan untuk masker pernapasan,
selain untuk penggunaan bedah; sisipan untuk masker pernapasan, selain untuk penggunaan medis; sistem alamat publik;
sistem alarm kebocoran gas; sistem aplikasi platform perangkat lunak arsitektur terbuka otomatis untuk industri pertambangan
terdiri dari suatu server pusat jaringan, suatu perangkat lunak manajemen jaringan, gateway untuk modul router jaringan, node
nirkabel, yaitu, modem kendaraan router jaringan, pemancar-penerima kendaraan dan sirkuit antarmuka dan modul router
jaringan untuk kendaraan, modul lampu pada topi, yaitu, sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk penambang dan
modul jaringan sensor, yaitu, modul router jaringan yang menyampaikan informasi dari sensor yang ditempatkan di tambang
ke server pusat jaringan; sistem deteksi gas; sistem hiburan rumah yang terdiri dari pemutar musik digital, pengontrol musik
digital, speaker, amplifier, dan pengontrol genggam nirkabel; sistem home theatre; sistem interpretasi simultan; sistem jaringan
nirkabel inframerah; sistem keamanan dan pengawasan di perumahan; sistem kendali akses untuk penyalur tunai otomatis;
sistem komunikasi dua arah nirkabel; sistem musik; sistem navigasi berbantuan satelit; sistem navigasi satelit; sistem operasi
komputer; sistem operasi robot [ROS]; sistem pengukuran laser; sistem speaker yang terdiri dari pengeras suara dan kabinet
untuk digunakan dengan pengeras suara; sistem stereo; sistem stereo hi-fi; sistem suara hi-fi; sistem suara kesetiaan tinggi;
sistim-sistim komputer, pesawat-pesawat komputer laptop, pesawat-pesawat komputer notebook; skala surat; slide mikroskop;
slide mikroskop untuk penggunaan laboratorium; slide-aturan; smartphone dalam bentuk arloji; smartphone modular;
smartwatches menggabungkan fungsi telekomunikasi; snorkeling; snorkeling scuba; speaker audio nirkabel; speaker nirkabel;
speaker untuk komputer; speaker untuk pemutar media portabel; speedometer untuk kendaraan; spektrofotometer;
spektrofotometer untuk penggunaan laboratorium; spektroskopi untuk penggunaan laboratorium; spherometer; spidol
keamanan; spidometer; starter untuk lampu listrik; stasiun cuaca nirkabel; stasiun docking laptop; stasiun pengisian untuk
pengisian kendaraan listrik; stereomikroskop; stills untuk percobaan laboratorium; stoples akumulator; straightedges [alat
ukur]; strip indikator suhu termosensitif; strip spike yang dapat digunakan dari jarak jauh digunakan untuk menghentikan mobil
dengan menusuk ban; stroboskop; studio flash strobo; suar penyelamatan, non-eksplosif dan non-piroteknik; suar radio; suara
atau gambar yang dapat didownload; subwoofer; sulfitometer; superkomputer; switchboards; switchboards telekomunikasi;
switchboards telepon; switchbox [listrik]; switchgear listrik; synthesizer frekuensi; tablet grafis; tabung gelas untuk tujuan
ilmiah; tag [RFID] identifikasi frekuensi radio; takometer; taksimeter; tali kacamata; tali pengaman pekerja menjadi peralatan
perlindungan jatuh untuk menahan dan menjatuhkan jatuh; tali untuk kacamata hitam; tali untuk telepon seluler; tali untuk
untuk kamera; tampilan layar untuk komputer, telepon mobile, peralatan elektronik mobile, peralatan elektronik, jam tangan
pintar, kacamata pintar, televisi, dan alat pemutar dan alat perekam audio dan video yang dapat dipakai/dikenakan; tampilan
light emitting diode [LED]; tanda keluar menyala; tanda neon; tanda-tanda LED elektronik; tanda-tanda iklan yang menyala;
tanda-tanda jalan, mekanis; tanda-tanda mekanik; tanda-tanda, bercahaya; tas dan ransel komputer; tas disesuaikan untuk
komputer notebook; tas kantor (briefcases), ransel (backpacks) dan tas jinjing (carrying cases) untuk perangkat elektronik
seluler; tas komputer; tegakan retort; tekan tombol untuk lonceng; telecopiers; telemeter; telepon; telepon internet; telepon
modular; telepon radio; telepon satelit; telepon tanpa kabel; telepon umum; teleprinters; telerupters; teleskop; teleskop puncak;
teleskop transit meridian; televisi [LED] pemancar cahaya; televisi definisi tinggi; televisi liquid crystal display [LCD]; tempat
kerja (workstation) komputer mobile yang terdiri dari komputer notebook; tempat khusus untuk menyimpan laptop dan
notebook; tempat pengisian daya nirkabel; tempat untuk kontak lensa; tempat untuk piringan hitam; terminal aman untuk
transaksi elektronik; terminal entri data keamanan yang memiliki perangkat keras dan perangkat lunak pemindaian jari dan
pengenalan wajah; terminal entri data keamanan yang memiliki perangkat keras dan perangkat lunak pengenalan wajah;
terminal kerja komputer yang terdiri dari komputer dan layar tampilan komputer; terminal komunikasi portabel untuk digunakan
sehubungan dengan satelit; terminal komunikasi satelit terdiri dari pemancar dan penerima satelit tetap dan bergerak; terminal
layar sentuh interaktif; termometer daging; termometer inframerah, bukan untuk keperluan medis; termostat; termostat
akuarium; termostat digital kontrol iklim; termostat untuk kendaraan; termostat untuk mesin kendaraan; terpal keamanan;
tiang-tiang untuk antena nirkabel; timbangan Dapur; timbangan [timbangan gantung]; timbangan bayi; timbangan berat badan;
timbangan dengan penganalisa massa tubuh; timbangan elektronik; timbangan elektronik digital portabel; timbangan elektronik
untuk penggunaan dapur; timbangan gantung; timbangan gantung untuk menimbang ikan; timbangan kamar mandi;
timbangan kamar mandi digital; timbangan listrik; timbangan pribadi; timbangan saku; timbangan surat untuk keperluan rumah
tangga; timbangan surat untuk penggunaan kantor; timbangan timbangan elektronik untuk penggunaan pribadi; timbangan
timbangan portabel untuk menimbang ikan; timbangan timbangan untuk keperluan medis;
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timbangan untuk digunakan dengan timbangan timbangan; timbangan yang dapat berbicara; tingkat semangat; tirai cahaya;
titik akses jaringan area lokal [LAN] untuk menghubungkan pengguna komputer jaringan; tolok ukur; tongkat komputer; topeng
berenang; topeng scuba; topeng selam kulit; transceiver multiport; transceiver radio; transceiver satelit; transformator flyback;
transformator listrik; transformator step-down; transformator step-up; transformator tegangan tinggi; transistor efek medan
galium nitrida untuk sistem penghindaran tabrakan taktis; transistor efek medan semikonduktor oksida logam; transistor
mobilitas elektron tinggi; tudung lensa; tudung lensa untuk kamera; tujuan [lensa] [optik]; tumpukan sel bahan bakar; tuner
radio; tuner stereo; tungku untuk penggunaan laboratorium; tutup kepala menjadi helm pelindung; tutup pelindung dan kasing
untuk komputer tablet; tutup pelindung untuk smartphone; ukuran; ukuran roh; unit bailout udara terkompresi untuk menyelam;
unit display elektronik; unit enkripsi elektronik; unit flash strobo; unit kontrol
untuk peralatan dan instalasi pendingin udara, khususnya fungsi kenyamanan untuk peralatan
dan instalasi pendingin udara; unit kontrol radio; unit pemroses audio; unit pemroses grafis (GPUs); unit pemroses video; unit
penyimpanan hard disk drive miniatur; unit pita magnetik untuk komputer; unit prosesor grafis [GPU]; video game interaktif dan
permainan komputer multimedia yang dapat diunduh; video yang direkam sebelumnya; voucher hadiah, disandikan; wafer
[irisan/lempengan silikon]; wafer matahari; wafer silikon; wafer silikon kristal tunggal; wafer silikon untuk sirkuit terpadu===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Victor von Bruns-Str. 21, 8212 Neuhausen am Rheinfall
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YORK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, biru
: 7, 9
: ===aktuator hidrolik; aktuator katup hidrolik; aktuator katup pneumatik; aktuator linier; katup menjadi bagian dari mesin; katup
sebagai komponen mesin; kompresor [mesin]; kondensor udara===
===Alat pengontrol dan pengatur suhu; Peralatan kendali listrik tanpa kabel jarak jauh; Peralatan untuk mengontrol
pengoperasian pemanas dan pendingin air; Perangkat pengendali listrik; Sensor suhu listrik; Sistem pengontrol untuk ventilasi,
pemanasan dan suhu AC; alat listrik untuk mengontrol; alat pengontrol (termostat) ; alat pengontrol otomatis dan monitor
jarak jauh untuk keperluan mengukur, monitoring dan mengontrol untuk pendingin udara; aplikasi perangkat lunak [dapat
diunduh]; pengontrol jarak jauh; perangkat dan peralatan pengendalian jarak jauh dan pengenalan dan pemberi perintah suara
elektronik untuk mengeandalikan dan memantau perangkat elektronik konsumen, penerangan, peralatan, alat pengatur panas,
sistem pengatur udara dan pemanasan, alarm dan keamanan rumah serta sistem pengawasan, dan pendeteksi asap dan
karbon monoksida, kunci dan selot pintu dan jendela, serta sistem otomasi rumah; perangkat lunak yang dapat diunduh;
sensor suhu jarak jauh; termostat; termostat digital kontrol iklim===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033194
: 11/05/2021 20:41:42
:
: Tyco Fire & Security GmbH

: DID2021033195
: 11/05/2021 20:48:50
:
: Ryan Ramdani

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Babakan Tarogong, RT 006 RW 004 Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa
Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YUNMAI + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan abu-abu
: 28
: ===Aksesoris kolam renang, yaitu pelampung renang, pelampung kolam renang, rakit air mainan, pelampung dari bahan
busa, pelampung renang berbentuk cincin, pelampung di kolam renang yang berbentuk cincin, pelampung busa yang
berbentuk cincin, papan penopang badan, papan seluncur, sepatu sirip untuk renang, sirip untuk papan seluncur, pelampung
renang yang dipakai di lengan dan sayap untuk bantuan renang, semua untuk keperluan rekreasi; Alat dan peralatan
permainan komputer; Alat dan peralatan tempat bermain (playground); Alat pembentuk otot pada tangan; Alat pembentuk otot
perut; Alat pemukul softball; Alat perbaikan pitch mark [aksesoris golf]; Alat permainan (playthings) elektronik; Alat permainan
edukasi; Alat rehabilitasi tubuh; Alat untuk membangun otot perut (barang-barang olahraga); Alat-alat pelindung dalam olah
raga; Beban dalam lompat tali; Bola kaki Amerika; Bola kriket, Tongkat pemukul permainan kriket, barang pelindung yang
diperkuat untuk latihan kriket; tas olahraga yang dirancang khusus untuk peralatan kriket; Deck (papan pijakan kaki) papan
luncur dan piring terbang untuk permainan melempar; Grip tape (alas pijakan kaki) papan luncur; Guncang bayi
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menggabungkan cincin tumbuh gigi; Guncang untuk bayi; Karet sintetis untuk trek balap (mainan); Kartu awal untuk lotere;
Koper yang diadaptasi khusus untuk peralatan pancing; Koper yang diadaptasi untuk peralatan pancing; Kotak memancing
[peralatan memancing]; Kotak untuk umpan bentuk lalat [peralatan memancing]; Lemari papan permainan panah-panahan;
Mainan (alat permainan); Mainan air (selain alat bantu renang); Mainan yang dapat dinaiki; Mainan, barang permainan dan
olahraga, yaitu bola basket, bola golf, bola mainan, bola olahraga, mainan bola karet dan mainan bola busa, bola boneka
untuk permainan, bola plastik untuk permainan, jaring ring basket, papan net basket, papan basket ukuran kecil, pompa untuk
memompa bola basket dan beserta pentil pompa; Mainan, permainan dan alatnya; patung tokoh jagoan; mesin permainan
otomatis dan yang dioperasikan dengan koin; balon; bola basket; bola pantai; boneka yang berisi kacang dikeringkan atau
yang sejenis; permainan yang menggunakan papan; permainan kartu; kosmetik mainan anak-anak; ornamen pohon Natal
kecuali barang kembang gula atau iluminasi; konfeti; boneka; pakaian boneka; perabotan boneka; layang-layang; ponsel untuk
anak-anak; bola karet berwarna untuk bermain; mainan yang terbuat dari kain dan kapas; boneka yang digerakkan dengan tali
atau tangan di dalamnya; puzzle; sepatu roda; papan luncur; mainan patung tokoh jagoan dan aksesoris patung tokoh jagoan;
kendaraan mainan; perangkat bermain kendaraan mainan; skuter mainan; dan mainan otomatis yang digerakkan oleh motor
jarum jam, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka
dan/atau aksesoris boneka; Mainan, yaitu, action figure boneka tempat untuk action figure cincin gulat mainan kendaraan
mainan permainan papan unit genggam untuk bermain permainan elektronik selain yang diadopsi untuk digunakan dengan
layar tampilan elektronik atau monitor permainan keterampilan aksi meja kartu permainan puzzle boneka mainan mainan
mewah sabuk mainan bantalan lutut dan siku untuk penggunaan atletik mainan busa tangan topeng kostum topeng kostum
masker wajah baru Dekorasi pohon natal; Model (mainan atau alat permainan); Papan perut yaitu alat pembentuk otot tubuh
(latihan fisik); Patung mainan yang dapat dikoleksi; patung mainan fantasi; bahan yang dapat dicetak berupa mainan berbahan
dasar polimer silikon, yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan; perangkat kotak aktivitas untuk anak-anak, yaitu,
kotak kerajinan hobi terdiri dari perlengkapan, bahan dan alat untuk membuat dan mendekorasi bahan yang dapat dicetak
yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan yang dijual sebagai satu kesatuan; bahan dan alat untuk membuat dan
mendekorasi bahan yang dapat dicetak yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan yang dijual sebagai satu kesatuan;
tempat/kotak untuk membawa dan menyimpan bahan yang dapat dicetak yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan,
semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau
aksesoris boneka; Peluit berburu; Pembungkus pegangan untuk alat pemukul bisbol; Pengapung untuk memancing; Peralatan
basket terdiri dari jaring dan peluit; Peralatan game; Peralatan ketahanan pembentukan otot; Peralatan olah raga; Peralatan
olahraga, yaitu, peredam getaran untuk raket; Peralatan papan seluncur salju, yaitu binding dan deck papan seluncur salju;
Peralatan rehabilitasi (peralatan senam); Peralatan tenis, yaitu, bola tenis; Peralatan untuk kegiatan olahraga; Peralatan untuk
latihan fisik; Peralatan untuk senam dan olahraga; Perangkat kerajinan untuk permainan dan alat permainan; Perlengkapan
alat senam dan olahraga; Perlengkapan papan luncur yang terdiri dari riser, bantalan (bearing), gandar dan perangkat keras
pemasangan; Permainan edukasi taktil (alat permainan); Permainan yang menggunakan papan; permainan kartu; rumah
melambung yang dipompa/dapat digembungkan; permainan dalam ruangan; rumah bermain; tenda mainan; mainan patung;
set perangkat mainan patung; pakaian untuk mainan patung; skuter mainan; kendaraan mainan; topi pesta dari kertas, semua
barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris
boneka; Permainan, mainan dan alat-alatnya; Permainan, mainan, barang-barang senam dan olahraga (kecuali pakaian, alas
kaki dan matras), bantalan lutut (peralatan olahraga); barang-barang pelindung (peralatan olahraga), bantalan sikut (peralatan
olahraga), bantalan lutut (peralatan olahraga), pelindung tulang kering (peralatan olahraga), pelindung tangan (peralatan
olahraga); Permainan-permainan serta alat-alatnya; alat-alat senam dan olahraga (kecuali perkakas-perkakasnya); perhiasanperhiasan untuk pohon Natal. (Games; Sarung tangan untuk tinju; Tali senam; Tas khusus diadaptasi untuk peralatan tenis;
Tongkat untuk memancing ikan; Tongkat untuk pemandu sorak; Topeng halloween; Truk (penyangga roda) papan luncur;
aileron untuk papan selancar angin; aksesoris untuk bangunan mainan; aksesoris untuk binatang mainan; aksesoris untuk
boneka; aksesoris untuk kendaraan mainan; aksesoris untuk kereta mainan; aksesoris untuk mainan tokoh aksi; alat bantu
berenang sayap air untuk penggunaan rekreasi; alat bantu peletak bola rugby;; alat bantu renang; alat bantu renang tiup untuk
anak-anak; alat beban posisi berbaring (barang-barang olahraga); alat berkendara gelanggang; alat dan mesin bowling; alat
genggam untuk permainan elektronik; alat hiburan elektronik dan elektrik (umpan koin/konter, otomatis); alat hiburan untuk
digunakan dalam arcade; alat hiburan untuk digunakan dengan layar televisi; alat latihan fisik, selain untuk keperluan medis;
alat mainan; alat memanah; alat musik mainan; alat pelempar bola tenis; alat pembuat sudut derajat ski; alat pemukul untuk
anak-anak; alat peraga yoga di alam roda yoga; alat perbaikan divot [aksesoris golf]; alat peringatan (indikator gigitan) untuk
digunakan pada alat pancing; alat permainan; alat permainan anak-anak; alat permainan elektronik; alat permainan genggam
untuk anak-anak; alat permainan genggam untuk bayi; alat permainan lelucon praktis; alat seukuran saku untuk bermain video
game; alat sulap; alat untuk Tolak peluru ( berupa besi yg bentuknya bulat ); alat untuk game; alat untuk gim selain yang
disesuaikan untuk digunakan dengan layar tampilan eksternal atau monitor; alat untuk melakukan trik sulap; alat untuk melatih
otot tangan (barang-barang olahraga); alat untuk memancing; alat untuk memperbaiki tanah berumput (aksesoris golf); alat
untuk permainan elektronik yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; alat untuk senam
dada; alat untuk senam ritmik; alat utuk bermain pasir; alat yang berupa cakram untuk Lempar cakram; alat-alat olahraga; alatalat olahraga (selain perlengkapan golf/perlengkapan
memanjat); alat-alat senam; angka model skala [mainan]; angkat beban untuk latihan fisik; aparatus garis zip untuk tujuan
rekreasi; aroma penarik binatang untuk berburu; artikel pakaian untuk mainan; ascenders [perlengkapan gunung]; ayunan
bayi; band pegangan untuk raket; band pegangan untuk raket squash; band pegangan untuk raket tenis; band pegangan
untuk raket tenis meja; bangku perut untuk berolahraga; bangku senam; bangunan model skala [mainan]; bantalan fokus
untuk tinju; bantalan lengan untuk skateboard; bantalan lutut (peralatan olahraga); bantalan pelindung [bagian dari pakaian
olahraga]; bantalan pelindung untuk digunakan dalam olahraga; bantalan pelindung untuk skateboard; bantalan pengaman
untuk bola voli tegak; bantalan sikut (peralatan olahraga); bantalan tangan untuk penggunaan olahraga; bantalan traksi untuk
papan dayung; bantalan traksi untuk papan selancar; bantalan traksi untuk papan seluncur; barang-barang senam; barangbarang senam dan olahraga; barbel angkat beban dan barbel heksagonal untuk latihan tambahan (cross training); batangan
alat angkat beban; batu bata yoga; beban pergelangan kaki untuk berolahraga; bebek karet; berlatih jaring untuk baseball;
berlatih jaring untuk golf; berlatih jaring untuk kriket; blok konstruksi [mainan]; blok yoga; bobot pergelangan tangan untuk
berolahraga; bola gym untuk yoga; bola karet; bola rugby; bola tangan; bola untuk permainan, meja bilyar, bola bilyar, tongkat
bilyar dan perlengkapan bilyar lainnya, bola golf, dudukan bola golf, penanda bola golf, peralatan untuk memproyeksikan bola
permainan; boneka (puppets); boneka bayi; boneka tangan; bumper pelindung dari karet, busa dan plastik untuk peralatan
senam; bungkus tangan untuk penggunaan olahraga; busa mengapung untuk berenang; cacing memancing buatan; chip
poker [peralatan game]; chip roulette; cincin renang; cincin untuk senam; craps tables [peralatan game]; daggerboard untuk
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papan selancar angin; dayung untuk ski selancar; ekspander[berolahraga]; film pelindung disesuaikan untuk game portabel
dengan layar kristal cair; film pelindung yang disesuaikan untuk layar untuk game portabel; fletching untuk panah memanah;
foil untuk pagar; furnitur untuk rumah boneka; game backgammon; game elektronik genggam; game elektronik genggam yang
diadaptasi hanya untuk digunakan dengan penerima televisi; game genggam dengan tampilan kristal cair; game papan
sugoroku; game portabel dengan layar kristal cair; game portabel yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; gamepad
untuk digunakan dengan gim elektronik; gantungan baju untuk hiasan pohon Natal; genggam, permainan keterampilan nonelektronik; grip band untuk raket bulutangkis; grip pegangan untuk tongkat golf; grip untuk raket bulutangkis; grip untuk raket
squash; grip untuk raket tenis; gulungan untuk memancing; gym bayi; gym hutan [peralatan bermain]; hanafuda [kartu remi
Jepang]; hanafuda playing cards [Permainan kartu Jepang]; harness (tali pengaman) untuk papan selancar angin, harness tip
untuk papan selancar angin, lilitan harness, alat tambahan harness; harness untuk papan layar; helikopter mainan yang
dikendalikan dari jarak jauh; jalur balap untuk kolam renang; jaring bulu tangkis; jaring ikan akuarium; joystick game komputer;
kalung papan selancar; kapal mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; karung tinju untuk tinju; kaset pegangan untuk raket
bulutangkis; kaset pegangan untuk raket squash; kaset pegangan untuk raket tenis; kaset pegangan untuk raket tenis meja;
kasing khusus untuk peralatan olah raga; kasing papan dart; kendaraan mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; kendaraan
model skala yang dikendalikan dari jarak jauh; kendaraan roda empat; kereta luncur salju, anak panah, papan panah
(mainan); kereta mainan model set; keyboard untuk konsol gim video; kit model skala [mainan]; kok badminton; konsol game
genggam; konsol genggam untuk bermain video game; konsol video game untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal
atau monitor; kontrol jarak jauh untuk mainan; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan mainan dalam bentuk kendaraan;
kotak alat-alat memancing; kotak musik mainan; kotak pasir [mainan]; kotak peralatan pancing [alat memancing]; kru pit model
skala; kuda goyang; kulit gitar untuk pengendali permainan gitar elektronik; kumpulan permainan papan; kursi reel; lalat
buatan untuk digunakan dalam memancing; langkah aerobik; lapisan pelindung untuk bermain olahraga; lapisan pelindung
untuk papan luncur salju; lompat tali; mainan action figure; mainan aksi; mainan aksi untuk buaian; mainan alat pemancar air;
mainan bayi; mainan elektronik yang digenggam (otomatis) (selain yang diadaptasi untuk digunakan dengan alat penerima
televise); mainan fidget spinner; mainan figur/orang-orangan [mainan atau alat permainan]; mainan hewan peliharaan yang
terbuat dari tali; mainan karakter karet; mainan karet; mainan kotak pasir; mainan muntah untuk bermain lelucon; mainan
pasir; mainan portabel yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mainan,
permainan, alat permainan dan alat-alat permainan dan hadiah kecil; meja foosball; meja mahjong otomatis; meja permainan;
meja roulette; meja video game terkomputerisasi untuk keperluan gaming; membawa tali khusus yang disesuaikan untuk
papan dayung stand-up; mendorong mainan; meninju bola untuk tinju; meninju mainan; mesin dan peralatan kebugaran;
mesin dan peralatan untuk latihan fisik; mesin dayung; mesin game arcade; mesin hiburan, otomatis dan dioperasikan dengan
koin; mesin langkah aerobik; mesin permainan hiburan; mesin permainan komputer; mesin permainan output video untuk
digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; mesin rehabilitasi dan mesin latihan fisik (peralatan senam); mesin
resistensi untuk berolahraga; mobil balap mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mobil balap model skala; mobil mainan
yang dikendalikan dari jarak jauh; mobil model skala [mainan]; mouse gaming; mouse gaming khusus diadaptasi untuk
bermain video game; mouse untuk konsol gim video; naik mobil mainan; paintballs [amunisi untuk senjata paintball] [alat
olahraga]; palu untuk olahraga lapangan; panah untuk memanah; papan berenang; papan berenang untuk penggunaan
rekreasi; papan catur; papan dart; papan layar; papan layar menggabungkan layar; papan luncur; papan pegas [artikel
olahraga]; papan permainan basket; papan selancar; papan selancar angin; papan selancar tidak bermotor; papan seluncur
salju; papan seluncuran taman bermain; papan shogi; papan ski; papan tubuh; papan untuk basket; papan untuk bermain
game Go; papan untuk bermain janggi [catur Korea]; papan untuk selancar layang-layang; papan yang digunakan untuk
olahraga air; papan-papan permainan-permainan; pedang untuk pagar; pegangan untuk raket; pegangan untuk raket tenis
meja; pegangan untuk tongkat golf; pelindung layar akrilik disesuaikan untuk perangkat game portabel; pelindung layar kaca
tempered disesuaikan untuk perangkat game portabel; pelindung layar plastik disesuaikan untuk perangkat game portabel;
pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk peralatan video game elektronik genggam;
pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] khusus diadaptasi untuk unit permainan genggam
elektronik; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk konsol
permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk
peralatan video game elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara
khusus diadaptasi untuk perangkat permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET]
yang secara khusus diadaptasi untuk permainan elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene
terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk permainan video elektronik genggam elektronik; pelindung layar
yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk peralatan video game elektronik genggam;
pelindung perut untuk judo; pelindung perut untuk karate; pelindung perut untuk olahraga; pelindung perut untuk penggunaan
atletik; pelindung perut untuk seni bela diri; pelindung tangan (peralatan olahraga); pelindung tapak dasar untuk papan
selancar angin, spreader, katrol, ekstensi tiang layar untuk papan selancar angin, tendon untuk tapak tiang layar untuk papan
selancar angin, diabolos untuk tapak tiang layar untuk papan selancar angin; pelindung tulang kering (alat olahraga);
pelindung tulang kering (peralatan olahraga); pembatas tempat bermain [peralatan tempat bermain]; pembuat mainan nois;
pengapung untuk berenang; pengendali permainan di alam keyboard khusus disesuaikan untuk bermain video game;
pengunci papan luncur salju, pelindung papan luncur salju, sabuk pengaman; penjaga lengan [artikel olahraga]; penjaga
lengan untuk memanah; penutup pelindung untuk raket; penutup pelindung yang dipasang khusus diadaptasi untuk raket
tenis; penutup pelindung yang dipasang khusus disesuaikan untuk ski; penutup pelindung yang dipasang khusus disesuaikan
untuk tongkat golf; penutup pelindung yang dipasang untuk perangkat swing; penutup tiang dan elemen pelindung dari karet,
busa dan plastik untuk peralatan senam; perabot untuk rumah boneka; perahu motor model skala; peralatan audio mainan;
peralatan bermain di luar ruangan; peralatan bermain di luar ruangan untuk anak-anak; peralatan biliar; peralatan bola voli;
peralatan bulutangkis; peralatan bulutangkis, yaitu, kok dan peralatan bermain permainan bulutangkis; peralatan dan aparatus
game; peralatan dan material latihan beban dan latihan tambahan (cross training) khususnya peralatan latihan beban dan
latihan cross training; peralatan game disesuaikan untuk digunakan dengan penerima televisi; peralatan game disesuaikan
untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; peralatan game komputer, peralatan game elektronik dan
peralatan video game, tidak termasuk dalam kelas lain; peralatan golf; peralatan hiburan dan gim yang disesuaikan untuk
digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; peralatan hiburan disesuaikan untuk digunakan dengan penerima
televisi; peralatan hiburan disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; peralatan juggling;
peralatan latihan; peralatan makan mainan [peralatan makan]; peralatan masak mainan; peralatan musik mainan; peralatan
olahraga; peralatan olahraga yang dioperasikan secara manual; peralatan olahraga, selain untuk keperluan rehabilitasi medis;
peralatan olahraga, selain untuk keperluan terapi fisik; peralatan pagar; peralatan pelatihan seni bela diri; peralatan pelatihan
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tubuh; peralatan pembentukan badan); peralatan permainan elektronik dengan fungsi arloji; peralatan permainan komputer
selain yang dioperasikan dengan koin atau diadaptasikan untuk penggunaan dengan penerima televisi; peralatan permainan
papan; peralatan permainan video dan komputer selain dioperasikan dengan koin atau yang diadaptasikan untuk penggunaan
dengan penerima televisi.; peralatan raket; peralatan rehabilitasi tubuh; peralatan selancar; peralatan snooker; peralatan
squash; peralatan tenis; peralatan tetherball; peralatan untuk bermain biliar; peralatan untuk bermain game outdoor; peralatan
untuk game konsumen yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; peralatan untuk
latihan perut; peralatan untuk permainan elektronik selain yang disesuaikan untuk digunakan dengan layar tampilan eksternal
atau monitor; peralatan untuk senam; peralatan video game; peralatan video game genggam; peralatan video game yang
berdiri bebas; peralatan video game yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor;
peralatan yang dijual sebagai satu unit permainan kartu; peralatan soft tennis, yaitu bola untuk soft tennis; permainan dan alatalat permainan; permainan di atas meja; permainan gelang; permainan komputer elektrik selain yang diadaptasikan untuk
penggunaan dengan penerima televisi; permainan meja video terkomputerisasi untuk tujuan permainan; permainan papan;
permainan peran; permainan portabel dan mainan yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; permainan video elektronik
genggam; permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi; permainan-permainan selain yang dirancang untuk
digunakan dengan tampilan layar atau monitor independen; pesawat model skala; pesawat terbang mainan yang dikendalikan
dari jarak jauh; piano mainan; pin, ketapel (peralatan olahraga); piring terbang (mainan); pita senam ritmik; pohon Natal buatan
menggabungkan lampu; poin panah untuk berburu; pompa disesuaikan secara khusus untuk digunakan dengan bola untuk
game; pompa untuk menggembungkan bola olahraga; praktikkan pucks dalam sifat busa atau gel yang terbungkus; putters
golf; puzzle; quiver untuk memanah; quoits; raket; raket bulutangkis; raket raket; rattles [mainan]; ring, bola dan balon untuk
cross training.; robot mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; roda yoga; rol untuk sepeda latihan stasioner; rosin digunakan
oleh atlet; sabuk angkat beban dan cross training; safety padding untuk badminton uprights; sandaran kepala untuk papan
selancar angin; watch-lifter untuk papan selancar angin; pengencang untuk papan selancar angin; ring tambahan untuk papan
selancar angin; tali untuk papan selancar; sarung tangan bola tangan; sarung tangan memanah; sarung tangan raket; sarung
tangan untuk memancing berupa sarung tangan pelindung kawat; sarung yang dirancang untuk papan selancar dan ski;
senjata paintball [peralatan olahraga]; sepatu roda; sepeda model skala menjadi mainan; set alat mainan; set halter; setrika
golf; sirip buatan untuk berenang; sirip untuk menyelam; sirip untuk papan layar; sirip untuk papan selancar; ski roller;
spreader (alat bantu angkat) untuk selancar angin; stringers memanah busur; tali (lompat tali, tarik tambang); tali busur untuk
memanah; tali digunakan untuk kegiatan kebugaran; tali kaki papan layar; tali pengikat paha; tali pengikat untuk bodyboard;
tali pengikat jari; tali pengikat pergelangan tangan; tali pengikat siku; tali pengikat telapak tangan; tali penyangga untuk latihan
beban; tali pusat jaring tenis; tali sandang keamanan untuk papan selancar; tali tas golf; tali untuk papan selancar; tali untuk
permainan lompat; tali untuk senam ritmik; tali yoga; target udara miniatur yang dikendalikan dari jarak jauh untuk olahraga;
tarik mainan; tarik mainan kendaraan; tarik mobil mainan; tas dan sarung olahraga (untuk membawa peralatan dan raket
keperluan olahraga); tas disesuaikan untuk bola bowling; tas disesuaikan untuk digunakan dengan peralatan olahraga; tas
disesuaikan untuk skateboard; tas disesuaikan untuk ski; tas disesuaikan untuk tongkat hoki es; tas disesuaikan untuk tongkat
lacrosse; tas jinjing pelindung yang diadaptasi khusus untuk konsol video game untuk digunakan dengan tampilan layar
eksternal atau monitor; tas jinjing pelindung yang diadaptasi khusus untuk peralatan gim video genggam; tas jinjing pelindung
yang diadaptasi khusus untuk permainan video genggam; tas khusus diadaptasi untuk peralatan bulutangkis; tas khusus
diadaptasi untuk sepatu es; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki es; tas khusus diadaptasi untuk skate yang digunakan
dalam ice figure skating; tas khusus disesuaikan untuk peralatan gim video genggam; tas khusus disesuaikan untuk peralatan
olahraga; tas pembawa untuk papan ski air; tas peralatan untuk rugby (peralatan latihan rugby); tas tee golf; tas troli untuk
peralatan golf; tas untuk tongkat hoki; tas yang dirancang khusus untuk papan selancar; tas yang dirancang khusus untuk
peralatan golf; tas yang dirancang khusus untuk peralatan hoki; tas yang dirancang khusus untuk peralatan kriket; tas yang
dirancang khusus untuk ski; tas yang dirancang khusus untuk ski dan papan selancar; tas yang disesuaikan untuk alat
pemukul bisbol; tas yang disesuaikan untuk alat pemukul softball; tas yang disesuaikan untuk alat-alat memancing; teater
boneka [mainan]; tee golf; tepi papan ski; tiang layar untuk papan selancar angin, dasar tiang layar untuk papan selancar
angin, pelat dasar tiang layar untuk papan selancar angin, engkol untuk tapak tiang layar untuk papan selancar angin,; tiang
untuk papan layar; tikar latihan [artikel golf]; tiket lotere tercetak; tokoh mainan diposisikan; tongkat pancing; trek balap
[mainan]; troli pengangkut untuk papan selancar angin; tutup pelindung untuk papan selancar; umpan memancing buatan; unit
genggam untuk bermain game elektronik, selain yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau
monitor; unit genggam untuk bermain video game; unit genggam untuk memainkan game elektronik; unit genggam untuk
memainkan permainan video, selain yang disesuaikan untuk digunakan dengan layar tampilan eksternal atau monitor; unit
permainan elektronik genggam yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; unit remote
kontrol interaktif untuk video game; usus untuk memancing; usus untuk raket; usus untuk raket bulutangkis; usus untuk raket
tenis; wadah untuk peralatan memancing; yo-yo; yoga guling; yumi [busur untuk memanah Jepang]===
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Alat medis Laryngoscope berfungsi untuk mambantu proses operasi; Alat medis sensor SpO2 berfungsi untuk mengetahui
kadar oksigen dalam darah; Filter bakteri; Kain gendongan [perban pendukung]; Kantong untuk pengiriman air, larutan garam
dan cairan lain, dan kotak pembasmi kuman; Masker bedah ber-filter tinggi; Masker bedah sekali pakai; Masker bedah yang
dapat dipakai ulang; Masker hidung untuk pernapasan buatan untuk keperluan medis; Masker medis; Masker oral untuk
pernapasan buatan untuk keperluan medis; Masker pembiusan; Masker pernapasan untuk bantuan pernapasan untuk
keperluan medis; Masker pernapasan untuk pernapasan buatan; Masker untuk pernapasan non-invasif; Masker untuk terapi
wajah; Masker wajah anestesi; Masker wajah bio terapi; Masker wajah untuk penggunaan medis; Mesin dialisis (untuk
keperluan pencucian darah); Pakaian kompresi ketat untuk keperluan medis; Pakaian medis; Pakaian untuk pemeriksaan
pasien; Pakaian untuk ruang operasi; Pelapis dijual sebagai komponen terpadu dari implan ortopedi buatan yang digunakan
dalam rekonstruksi sendi atau operasi penggantian sendi; Penutup kepala untuk keperluan medis (nurse cap); Peralatan
medis yang telah disterilisasi anti kuman; Peralatan pernapasan medis dengan pelembab gas pernapasan dan sumber aliran
yang terhubung untuk mengirimkan kecepatan aliran tinggi dari campuran udara/oksigen ke pasien yang bernapas secara
spontan melalui masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Peralatan pernapasan medis portabel, yang
dioperasikan dengan baterai dengan pelembab gas pernapasan dan sumber aliran yang terhubung untuk mengirimkan
kecepatan aliran tinggi dari campuran udara/oksigen ke pasien yang bernapas secara spontan melalui masker wajah, masker
mulut dan hidung atau masker nasal; Perangkat Pencuci Wajah; Perban suspensi; Sarung tangan karet untuk untuk tujuan
medis; Sarung tangan lateks obgyn untuk keperluan medis; Sarung tangan lateks untuk keperluan bedah; Sarung tangan
lateks untuk keperluan medis; Sarung tangan nitrile untuk keperluan medis; Sarung tangan pelindung untuk tujuan bedah;
Sarung tangan pelindung untuk tujuan gigi; Sarung tangan pelindung untuk tujuan medis; Sarung tangan pemeriksaan untuk
tujuan medis; Sarung tangan untuk keperluan medis; Sistem pernapasan buatan yang disegel, ditutup untuk pasien, meliputi
peralatan pernapasan pasien, pelembab gas pernapasan dan masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal;
Sistem tabung pernapasan dengan permukaan dipanaskan; Sol sepatu ortopedi; Tabung pernapasan dengan permukaan
dipanaskan; alat-alat pembersih kulit kepala listrik untuk keperluan rumah tangga; analisis untuk identifikasi bakteri untuk
tujuan medis; berpakaian forsep untuk tujuan bedah; filter untuk masker pernapasan untuk penggunaan medis; gunting untuk
operasi; inhaler oksigen untuk keperluan medis; instrumen untuk digunakan dalam operasi gastrointestinal; kaku tegap kaset
[perban mendukung]; konsentrator oksigen untuk keperluan medis; masker Cleanroom wajah; masker bedah; masker
laryngeal; masker oksigen untuk keperluan medis; masker pelindung hidung untuk penggunaan medis; masker pelindung
mulut untuk penggunaan medis; masker pelindung wajah untuk penggunaan medis; masker pelindung wajah untuk
perlindungan terhadap infeksi virus; masker pernapasan anak untuk tujuan medis; masker pernapasan pelindung untuk
aplikasi bedah; masker pernapasan pelindung untuk penggunaan bedah; masker pernapasan pelindung untuk pernapasan
buatan; masker pernapasan pelindung untuk tujuan bedah; masker pernapasan pelindung untuk tujuan medis; masker
pernapasan untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk isolasi debu untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk isolasi jamur;
masker sanitasi untuk isolasi kuman; masker sanitasi untuk melindungi terhadap infeksi virus; masker sanitasi untuk tujuan
isolasi virus; masker sanitasi untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk tujuan serbuk sari isolasi; masker untuk digunakan
oleh tenaga medis; masker wajah dipanaskan elektrik untuk tujuan terapeutik; masker wajah pelindung untuk penggunaan
gigi; masker wajah untuk penggunaan bedah; masker wajah untuk penggunaan bedah untuk perlindungan antibakterial;
masker wajah untuk tujuan sanitasi; mendukung lengkungan untuk sepatu; mendukung lengkungan untuk sepatu bot dan
sepatu; menyisipkan dukungan lengkungan untuk sepatu; monitor oksigen untuk keperluan medis; ortopedi sol bantal gel
untuk sepatu; pakaian kompresi pasca-operasi; pakaian pelindung untuk keperluan medis; pemijat kulit kepala; pemijat kulit
kepala, dioperasikan dengan baterai; penutup sepatu bedah; peralatan dan instrumen medis untuk digunakan dalam operasi;
peralatan medis dan instrumen untuk operasi angioplasti; peralatan medis dan instrumen untuk operasi endoskopi; peralatan
medis dan instrumen untuk operasi robot-dibantu; peralatan olahraga secara manual dioperasikan untuk tujuan terapi fisik;
perban dukungan ortopedi; perban elastis; perban kompresi; perban lutut, ortopedi; perban pendukung; perban, elastis;
resusitasi cardiopulmonary [CPR] masker; sarung tangan bedah; sarung tangan bulu kuda untuk pijat; sarung tangan karet
untuk keperluan gigi; sarung tangan karet untuk tujuan bedah; sarung tangan karet untuk tujuan medis; sarung tangan
kompresi; sarung tangan pelindung untuk digunakan oleh orang yang bekerja di kedokteran gigi; sarung tangan sekali pakai
untuk keperluan gigi; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan bedah; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan medis; sarung
tangan untuk keperluan gigi; sarung tangan untuk pemeriksaan medis; sarung tangan untuk pijat; sarung tangan untuk tujuan
medis; sepatu ortopedi; sepatu pelatihan ortopedi; sepatu untuk tujuan medis; sol ortopedi magnetik untuk sepatu; sol untuk
sepatu ortopedi; topi bedah; topi gigi; tubeskin tubular perban===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033197
: 11/05/2021 20:56:08
:
: OFF-WHITE LLC

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: c/o Gelfand, Rennert & Feldman, LLP
360 Hamilton Ave., #100
White Plains, New York, 10601
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Sink or Swim logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 8
:
===Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); Buffer kuku; Perangkat untuk perawatan tangan dan
kuku; Perkakas kebun dioperasikan dengan tangan; alat graving [alat-alat tangan]; bius kutikula; crimpers rambut, listrik;
gunting kuku; gunting*; keriting besi, non-listrik; kikir kuku; pelurus rambut, listrik; pencukur [instrumen tangan]; pinset; pisau
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cukur; rambut keriting setrika, listrik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Victor von Bruns-Str. 21, 8212 Neuhausen am Rheinfall
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YORK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, biru
: 4, 11
: ===Minyak kompresor; Oli pelumas; minyak industri===
===Filter untuk membersihkan udara; Pendingin, listrik; Ventilator; alat montase dibentuk untuk tungku; aparat AC; aparat
pemanas; aparatur pemurni udara; dehumidifiers; evaporator; humidifier; instalasi AC; instalasi pemanas; instalasi ventilasi;
katup bola; katup radiator termostatik; katup termostatik sebagai bagian dari instalasi pemanas; katup udara untuk instalasi
pemanas uap; katup udara untuk instalasi pemanas uap (untuk air, minyak dan gas) dan bagian serta perlengkapannya, tidak
digunakan dalam hubungannya dengan mobil; kipas angin listrik; kulkas-freezer; kumparan [bagian dari penyulingan,
pemanasan atau pendinginan instalasi]; lampu kuman; lampu sinar ultraviolet, bukan untuk tujuan medis; lemari es pendingin
untuk keperluan industri; menembakkan gas tungku; pembakar gas; pembersih udara; pendingin; penukar panas, selain
bagian dari mesin; peralatan ventilasi; peredam [pemanasan]; pompa panas; separator untuk pendingin udara, yaitu separator
untuk memisahkan pendingin dari gas dan cairan; tungku pemanasan; unit pembersih udara; unit penanganan udara===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033198
: 11/05/2021 20:57:54
:
: Tyco Fire & Security GmbH

: DID2021033199
: 11/05/2021 20:59:40
:
: Ryan Ramdani

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Babakan Tarogong, RT 006 RW 004 Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa
Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YUNMAI + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan abu-abu
: 10
:
===Alat anestesi (pembiusan); Alat bantu pernapasan bayi (CPAP); Alat bekam (fleam); Alat pemeriksa komposisi tubuh; Alat
pemeriksa lemak tubuh; Alat pemeriksa saluran kencing; Alat pemeriksaan darah; Alat pendengar orang tuli berbentuk
terompet; Alat pijat bekam elektrik untuk keperluan rumah tangga; Alat pijat estetika berfrekuensi tinggi untuk kulit (bukan
untuk keperluan medis); Alat pijat estetika terbuat dari bahan Grafena (medis); Alat pijat estetika untuk keperluan industry
(untuk tujuan medis); Alat pijat estetika untuk kulit untuk penggunaan medis; Alat pijat kecantikan untuk penggunaan
komersial; Alat pijat kulit listrik untuk keperluan rumah tangga; Alat pijat listrik portabel (medis); Alat pijat listrik untuk keperluan
rumah tangga (untuk tujuan medis); Alat pijat listrik untuk tubuh untuk keperluan estetika (medis); Alat pijat terbuat dari bahan
Grafena; Alat pijat ultrasonik (Medis); Alat terapi bekam; Alat ukur kadar gula (glukosa) dalam darah; Anggota badan palsu;
Aparatus listrik pijat wajah untuk keperluan estetika dan rumah tangga (medis); Bantal angin untuk keperluan medis; Bantalan
pemanas, listrik, untuk keperluan medis; Bekam elektromagnetik; Boneka cinta [boneka seks]; Botol (tempat) kencing orang
sakit (wadah); Dot botol susu; Gastroskopi (alat pemeriksa perut); Gelas bekam ultrasonik; Gelas bekam untuk terapi
moksibusi; Gigi palsu; Hemositometer (alat untuk perhitungan sel darah); Implan perbaikan tulang yang tidak dapat terurai;
Insufflator (alat penghembusan - untuk keperluan medis); Jarum bekam; Kasur pijat untuk tujuan medis; Kursi pijat; Kursi
untuk keperluan medis atau kedokteran gigi; Lanset, pisau bedah kecil; Lensa (pengganti mata) untuk bedah implantasi;
Masker bedah sekali pakai; Matras angin untuk keperluan medis; Pengganti rambut; Penyangga tapak kaki untuk alas kaki;
Penyangga-penyangga untuk tujuan medis; Perabot khusus dibuat untuk keperluan medis; Peralatan Terapi Yang
Menggabungkan Fasilitas Pijat; Peralatan akupunktur listrik; Peralatan dan instrumen medis; Peralatan dan perlengkapan pijat
dan mobilitas; Peralatan dan perlengkapan untuk keperluan bedah, medis, gigi, kedokteran hewan; Peralatan pijat; Peralatan
pijat dengan menggunakan getaran; Perangkat pemberian obat untuk subkutan implan; Pompa jarum suntik dan pompa infus;
Pompa untuk menyalurkan makanan [alat medis]; Robot bekam; Sabuk penyangga perut bagian bawah; Sumbat telinga (alat
pelindung telinga); Tang kecil catut (untuk keperluan medis); Tempat tidur angin untuk tujuan medis; alat bantu dengar analog;
alat bantu dengar elektrik; alat bantu dengar elektronik; alat pacu jantung; alat pembawa cairan amalgam (penambal gigi); alat
pengujian gula darah untuk tujuan diagnostik medis; alat pijat estetika untuk menghilangkan kerutan kulit; alat pijat listrik untuk
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keperluan rumah tangga; alat pijat pengguna; alat pijat perawatan kulit; alat pijat wajah; alat terapi elektromagnetik frekuensi
rendah; alat terapi elektromagnetik frekuensi tinggi; alat terapi ultrasonik; alat untuk mengambil sampel cairan tubuh; analisis
untuk identifikasi bakteri untuk tujuan medis; anggota badan, mata dan gigi palsu; anti-menyusui perangkat untuk menyapih
hewan; aparat dan instalasi untuk produksi sinar-X, untuk tujuan medis; aparat dan instrumen untuk terapi radioisotop; aparat
elektroforesis untuk tujuan medis; aparat enema untuk tujuan medis; aparat latihan untuk tujuan rehabilitatif medis; aparat
lavage untuk tujuan terapeutik; aparat pencitraan diagnostik untuk tujuan medis; aparat rehabilitasi tubuh untuk tujuan medis;
aparat stimulasi elektronik untuk tujuan terapi fisik; aparat ultrasound untuk tujuan medis; aparat untuk operasi non-invasif;
aparatur bungkus pijat panas; aparatur filter gas yang digunakan dalam operasi laparoskopi; aparatur ginekologi; aparatur
hemodialisis; aparatur pengiriman anestesi; aparatur pijat kaki; aparatur transfusi darah; aparatur urologis; aparatur vaksinasi
otomatis; aparatus pemantauan denyut jantung; aparatus untuk DNA dan RNA pengujian untuk tujuan medis; aparatus untuk
memijat dengan getaran; aparatus untuk memijat yang menggunakan motor penggetar; aparatus untuk mengambil sampel
darah; aparatus untuk mengukur tekanan intrakranial; aparatus untuk pengobatan jerawat; aparatus untuk pengobatan tuli;
aparatus untuk regenerasi sel-sel induk untuk tujuan medis; aparatus untuk stimulasi saraf transkutan listrik; aparatus untuk
tulang pengaturan; aparatus, perangkat dan artikel untuk merawat bayi; aplikator untuk sediaan farmasi; aspirasi kanula untuk
laparsocopy; aspirator vakum untuk keperluan medis; atomizers untuk mengelola obat aerosol sistem pernapasan pasien;
bantal kantong es untuk tujuan medis; bantal udara untuk tujuan medis; batang intramedulla; bergetar bantal kursi pijat;
biometers lensa intraokular; bit untuk bor gigi; bola anal [mainan seks]; bola pijat; botol infus; botol susu; cangkok pembuluh
darah buatan; cauteries listrik untuk keperluan bedah; cekungan untuk tujuan medis; cincin anti-rematik; cincin bergetar; cincin
bio magnetic untuk tujuan medis; cincin bio magnetic untuk tujuan terapeutik; colokan anal [mainan seks]; defibrillator
eksternal; dilator hidung internal yang; dipan jari untuk tujuan diagnostik; dipan jari untuk tujuan medis; droppers mata untuk
tujuan medis; electrocardiographs; electroencephalographs; electrolarynxes; elektrik dipanaskan bantalan, bantal dan selimut,
untuk tujuan medis; elektroda untuk defibrillator eksternal; elektroda untuk penggunaan medis; endoskopi medis fleksibel;
endoskopi untuk tujuan medis; es tas untuk tujuan medis; esophagoscopes; filter darah; filter untuk masker pernapasan untuk
penggunaan medis; filter untuk sinar ultraviolet, untuk tujuan medis; fingerstalls untuk tujuan diagnostik; fingerstalls untuk
tujuan medis; gelang anti-mual; gelang magnet untuk tujuan medis; generator frekuensi tinggi untuk tujuan medis; genggam rol
pijat; glukometer; grinding disc untuk tujuan gigi; guidewires hidrofilik untuk melacak kateter; gurneys rumah sakit; hati buatan;
hemostat; high density lipoprotein pengujian kolesterol aparat untuk tujuan diagnostik medis; ikat pinggang, listrik, untuk
keperluan medis; implan [prostesis] untuk digunakan dalam operasi rahang; implan [prostesis] untuk digunakan dalam operasi
tulang rahang; implan [prostesis] untuk digunakan dalam operasi wajah; implan [prostesis] untuk digunakan dalam tendon;
implan [prostesis] untuk ligamen; implan [prostesis] untuk operasi tulang; implan bedah yang terbuat dari bahan buatan;
implan intraokular untuk mengubah warna mata yang terbuat dari bahan buatan; implan intravaskular yang terbuat dari bahan
buatan; implan koklea yang terbuat dari bahan buatan; implan laring buatan; implan ortopedi buatan; implan payudara buatan;
implan pinggul; injector insulin; injector insulin dijual kosong; injector jet untuk tujuan medis; inkontinensia kasur pelindung;
instrumen ginekologi; instrumen untuk digunakan dalam kedokteran gigi palsu; instrumen untuk digunakan dalam operasi
gastrointestinal; instrumen untuk pijat; intrauterine device untuk kontrasepsi; irigasi untuk keperluan medis; jarum kunci luer
untuk penggunaan medis; jarum suntik; jarum suntik insulin; jarum untuk tujuan medis; jembatan implan didukung untuk tujuan
gigi; kamera endoskopi untuk tujuan medis; kantong feses; kanula irigasi untuk laparoskopi; kasur angin untuk bayi, untuk
tujuan medis; kasur untuk tujuan medis; kateter balon; kateter balon untuk digunakan dalam angioplasty; kateter intrakardial;
kateter intravena; kateter uretra; kawat gigi pergelangan kaki untuk tujuan medis; kawat gigi siku untuk tujuan medis; kerah
Elizabethan untuk tujuan hewan; kerekan cacat; klem panggul darurat; koleksi tas darah untuk keperluan hewan; koleksi tas
darah untuk keperluan hewan, kosong; koleksi tas darah untuk tujuan medis; kolektor feses; kompresi tubuh ekstremitas
lengan untuk digunakan dalam sepak bola dan olahraga lainnya; kondom rasa; kulit buatan untuk tujuan bedah; lampu untuk
tujuan medis; laparoscopes; laser untuk keperluan gigi; laser untuk perawatan kosmetik wajah dan kulit; laser untuk perawatan
kulit; laser untuk tujuan kosmetik; laser untuk tujuan tetes mata; lembaran inkontinensia; lengan kompresi tubuh ekstremitas;
lensa buatan untuk implantasi di mata; lensa intraokular; ligamen buatan; lulus kaus kaki kompresi; magnetic resonance
imaging [MRI] peralatan untuk keperluan medis; magnetic resonance imaging [MRI] scanner; magnetic resonance tomography
[MRT] aparatur; makan cangkir untuk tujuan medis; makan katup botol; masker laryngeal; masker pelindung mulut untuk
penggunaan medis; masker pernapasan pelindung untuk aplikasi bedah; masker pernapasan pelindung untuk penggunaan
bedah; masker untuk digunakan oleh tenaga medis; masker wajah dipanaskan elektrik untuk tujuan terapeutik; mendalam bola
pijat jaringan; mendengar penutup telinga perlindungan yang digunakan dalam industri konstruksi; mendukung lengkungan
untuk sepatu; mendukung lutut untuk tujuan medis; mengisi instrumen untuk tujuan gigi; menyisipkan dukungan lengkungan
untuk sepatu; mesin latihan untuk tujuan rehabilitatif medis; mitt pijat; monitor denyut jantung; monitor jantung janin; monitor
tekanan darah; pakaian dimakan; panas lampu untuk tujuan medis; payudara buatan; pelindung pendengaran; pemanasan
bantal, listrik, untuk keperluan medis; pembela telinga; pemijat karet untuk bayi; pemijat tubuh; pendengaran perangkat
perlindungan; penguji mata; penis buatan [dewasa bantu rangsangan seksual]; penjaga jari untuk tujuan medis; penutup
telinga perlindungan pendengaran digunakan dalam olahraga menembak; peralatan dan instrumen medis untuk memantau
tanda-tanda vital; peralatan olahraga secara manual dioperasikan untuk tujuan terapi fisik; peralatan olahraga untuk tujuan
rehabilitatif medis; peralatan untuk diagnosis klinis; peralatan untuk rongga mencuci tubuh; perangkat emboli untuk
pengobatan anomali vaskular; perangkat untuk menyuntikkan obat-obatan; perban lutut, ortopedi; perekam denyut jantung;
perisai perlindungan wajah untuk tujuan medis; picks telinga; pijat aparat bahu; pijat aparat estetika; pijat aparat estetika untuk
digunakan di salon kecantikan; pijat aparat estetika, listrik; pijat aparat estetika, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pijat
aparat genggam; pijat aparat kembali; pijat aparat leher; pijat aparat listrik; pijat aparat listrik untuk keperluan rumah tangga;
pijat aparat listrik untuk penggunaan pribadi; pijat aparat non-listrik; pijat aparat untuk penggunaan pribadi; pijat aparat untuk
tujuan medis; pijat kursi dengan built-in pijat aparat; pijat shiatsu bantal; pijat tongkat; pipet elektronik untuk tujuan medis;
pisau untuk tujuan bedah; pisau untuk tujuan medis; pispot untuk pasien yang terbaring sakit; pointer laser untuk keperluan
medis; pompa payudara listrik; pompa payudara tangan dioperasikan; rahang buatan; retraktor bibir; rol busa pijat; rol pijat;
ruang oksigen hiperbarik untuk tujuan medis; sabuk galvanis untuk tujuan medis; sabuk pijat shiatsu; sabuk suspender
diadaptasi untuk stoking kompresi; sabuk untuk tujuan medis; sarung tangan bulu kuda untuk pijat; sarung tangan karet untuk
keperluan gigi; sarung tangan karet untuk keperluan hewan; sarung tangan karet untuk tujuan medis; sarung tangan kompresi;
sarung tangan untuk pemeriksaan medis; sarung tangan untuk pijat; sarung tangan untuk tujuan medis; selimut, listrik, untuk
keperluan medis; sendi buatan; sendi pinggul buatan; sendi pinggul implan dan bagian-bagiannya terbuat dari bahan buatan;
shiatsu kursi pijat; sol ortopedi magnetik untuk sepatu; sol terapi magnet; splints jari; stent dilapisi biokompatibel; stimulator
karet untuk keperluan gigi; stimulator saraf elektronik untuk tujuan medis; stoking elastis untuk tujuan medis; sumbat telinga
untuk perlindungan terhadap kebisingan; sumbat telinga untuk tidur; sumbat telinga untuk
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tujuan medis; tabel pemeriksaan untuk keperluan rumah sakit; tabung dan peralatan medis untuk pemberian makanan [alat
medis]; tabung endobronkial; tabung endotrakeal; tabung infus; tabung tympanostomy; tabung untuk digunakan dengan
kanula; tabung untuk digunakan dengan kateter; tang paru-paru; tang untuk tujuan medis; telinga busi untuk mengurangi
kebisingan; tendon buatan; tidur vibrator; tulang buatan untuk implantasi; tulang rawan buatan; tulang rawan buatan yang
terbuat dari bahan sintetis; underpads; usungan ambulans; vibrator [dewasa bantu rangsangan seksual]; vibrator [dewasa
perangkat rangsangan seksual]; vibrator pijat listrik; vibrator udara panas untuk tujuan medis; wadah secara khusus
disesuaikan untuk pembuangan instrumen medis, jarum suntik, dan limbah medis terkontaminasi lainnya===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033200
: 11/05/2021 21:06:23
:
: PT Hetzer Medical Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln. Mahar Martanegara No. 106 RT.005 RW.014. Kel. Cigugur Tengah, Kota
Cimahi, Jawa Barat, 40522
: Hengky Solihin MZ S.H
: Jalan Inhoftank No. 21 RT. 02/02 Pelindung Hewan, Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MEDPLUS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hitam dan Putih
: 5
: ===Anti bakteri; Bahan pembasmi kuman; Barang-barang yang diresapi dengan sediaan antibakteri; Busa tangan antibakteri;
Cairan kimia saniter untuk membasmi kuman; Cairan pembersih tangan untuk menghilangkan bakteri; Deterjen cucian
antibakteri dan antiseptik; Gel anti-bakteri; Gel pembersih kulit antibakteri berbasis chlorine dioxide; Kapas batangan untuk
keperluan medis; Kapas penyeka untuk tujuan medis; Kapas yang disterilkan; Karbol wangi pembasmi kuman; Kertas anti
kuman; Kertas tisu untuk kesehatan; Kotak P3K terisi, kain, penyeka, tisu dan spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik
desinfektan untuk keperluan kebersihan; Obat pencuci darah; Pembersih karpet dan sampo karpet antibakteri dan antiseptik;
Pembersih kulit medis antibakteri; Pencerah warna cucian antibakteri dan antiseptik; Pencuci tangan antibakteri; Penghilang
noda cucian antibakteri dan antiseptik; Penghilang noda karpet antibakteri dan antiseptik; Penyeka anti-bakteri; Perban
higienis; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan farmasi anti-bakteri;
Sediaan farmasi, yaitu, mikrobisida yang menciptakan lingkungan yang tidak ramah untuk virus dan bakteri pathogen; Sediaan
membersihkan bakterisida untuk kulit; Sediaan untuk menghancurkan fungisida, virus, bakteri; Sediaan untuk pembasmi
bakteri dan virus; Sediaan-sediaan sanitasi yaitu pembersih luka anti bakteri; Suplemen nutrisi ekstrak bakteri asam laktat;
Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari
Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok,
minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelantempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan
pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung obat dan
anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk pria/wanita
dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan
kebersihan; Tisu yang mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; Zat tambahan yang dapat meningkatkan
kemampuan deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; air anti-bakteri dalam botol (termasuk air anti-bakteri dalam wadah
plastik, air anti-bakteri dalam wadah semprotan); air anti-bakteri selain untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan nonalkohol); air anti-bakteri untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan non-alkohol); alkohol obat; bakteri probiotik [suplemen
makanan]; bakterisida; bouillons untuk kultur bakteriologis; deterjen kuman; formulasi bakteri probiotik untuk penggunaan
medis; gel antibakteri; gel pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gelang diresapi dengan obat nyamuk; handuk sarung
tangan sanitasi sekali pakai dengan antiseptik; jamur obat; jamur ringan; jamur untuk keperluan terapi atau medis; kain lap
sekali pakai anti bakteri; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan pembedahan; kain lap sekali pakai anti bakteri
untuk pengunaan medis; kapas antiseptik; kapas aseptik; kapas penyerap; kapas untuk keperluan medis; kapsul untuk obatobatan; kapsul yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan; kit yang
terutama terdiri dari gel pembersih dan tisu disinfektan dan termasuk juga masker sanitasi, sarung tangan plastik dan krim
tangan yang digunakan untuk pencegahan kuman; lembaran kapas penyerap untuk tujuan medis; lotion tangan antibakteri;
mencuci muka antibakteri dengan obat; obat antijamur; obat kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat pereda luka
bakar; obat sitostatik untuk keperluan medis; obat-obatan antibakteri; pasta gigi obat; pembasmi kuman di udara dalam bentuk
semprotan; pembersih antibakteri; perban bedah; perban bedah dan medis; perban cair; perban cair antiseptik; perban dan
pembalut higienis, medis dan bedah untuk perawatan luka; perban mata untuk keperluan medis; perban perekat; perban
perekat untuk luka kulit; perban untuk luka kulit; perban untuk membalut luka; permen, obat; racun bakteri; sabun antibakteri;
sabun kulit antibakteri; sabun obat untuk tangan; sabun obat untuk tubuh; sediaan antibakteri; sediaan antiseptik dan
antibakteri untuk perawatan luka; sediaan bakteri untuk keperluan medis; sediaan bakteriologis untuk keperluan medis;
sediaan farmasi antibakteri; sediaan menghilangkan kutil obat; sediaan-sediaan farmasi untuk pencegahan dan pengobatan
penyakit menular, yaitu infeksi virus dan bakteri; semprotan antibakteri; suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan;
tissue diresapi dengan sediaan antibakteri; tisu antiseptik sekali pakai; tisu basah antibakteri; tisu dan tisu diresapi dengan
lotion dan krim farmasi; tisu disinfektan sekali pakai; tisu pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis; tisu pembersih;
tisu sanitasi sekali pakai; tisu sekali pakai diresapi dengan lotion penolak serangga untuk digunakan manusia; tisu yang
diresapi dengan desinfektan; tisu yang diresapi dengan sediaan medis; tisu yang mengandung obat yang telah dilembabkan
sebelumnya; zat antibakteri untuk keperluan medis===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033201
: 11/05/2021 21:16:05
:
: OKTAF ADIPUTRO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Muara Karang Blok L.7.S/16, Rt. 010 Rw. 008, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta
Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TAF + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih
: 6
: ===Jangkar-jangkar *; Lembaran penutup atap insulasi panel dari plat metal baja lapis paduan aluminium (Al) dan besi (Zinc);
Paku keling, kram dan paku logam; Pegas dari logam; Pelat jangkar; Sekrup baja ringan; batang logam berulir; baut cincin;
baut, flat; mur logam; paku keling logam; ring sekrup dari logam; sekrup logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033202
: 11/05/2021 21:17:13
:
: Edward N Lontoh,SH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Suwiryo No. 39, RT. 004 RW. 001 Kelurahan Gondangdia, kecamatan Menteng,
Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10350
: Monica Maria Loppies S.H.,
: Taman Buaran Indah III jalan Buaran Perkasa Blok B1 No 9 Klender

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Lontoh & Partners Law Office
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 16
: ===Barang cetakan dan barang-barang yang terbuat dari kertas, yaitu, kalender, poster, jurnal kosong, buku catatan; Barangbarang cetakan, yaitu, koran, foto-foto, majalah, buku, majalah cetak, buletin, dan brosur di bidang hukum; Iklan (Barang
Cetakan); Publikasi tercetak dalam bentuk buku di bidang hukum; Stempel (cap) dan stiker (alat tulis menulis); amplop;
amplop manila; amplop surat; barang cetakan digital; brosur di bidang hukum; buklet; buklet yang dicetak; buku catatan
hukum; buku dan buklet; buletin [barang cetakan]; buletin berita [barang cetakan]; kalender dinding; kalender sobek; katalog;
kertas amplop; laporan hukum; papan poster; pena untuk menulis; poster; poster dipasang; poster gambar; poster kertas;
poster yang dilepas; prospektus; publikasi tercetak, yaitu, brosur, buklet, dan bahan pengajaran di bidang pengenalan produk
dan promosi; stiker; stiker dinding===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033203
: 11/05/2021 21:19:11
:
: PT Hetzer Medical Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln. Mahar Martanegara No. 106 RT.005 RW.014. Kel. Cigugur Tengah, Kota
Cimahi, Jawa Barat, 40522
: Hengky Solihin MZ S.H
: Jalan Inhoftank No. 21 RT. 02/02 Pelindung Hewan, Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MEDPLUS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam,Putih dan Biru
: 3
: ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,

740

losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Bedak padat untuk wajah; Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk kosmetik; Kertas tisu yang sudah
dilembabkan untuk bayi; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-
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obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Masker
(kosmetik); Masker Wajah; Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki];
Masker perawatan [tangan]; Masker untuk kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik;
Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih
pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur;
Paket masker untuk keperluan kosmetik; Sabun Mandi; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis,
yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel,
pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Tisu basah; Tisu yang diresapi dengan wangiwangian; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; bantalan pembersihan, tisu
atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; bedak bayi; bedak mandi; bedak tabur; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak
wajah ditekan; bedak wajah longgar; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh;
bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; cuci masker; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak untuk kulit; gel pelembab
kulit [kosmetik]; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas
diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan,
penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kondisioner sampo;
kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih
make-up; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim nonobat untuk menenangkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; kulit quillaia
untuk dicuci; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion nonobat untuk melembabkan kulit; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up
bedak; make-up dasar bedak; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker
kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk
membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab
kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk
kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit
[kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata; masker mata
gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk
tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker penataan rambut; masker
perawatan rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tanah liat
penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker
tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah;
masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah
memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; paket masker pengencangan pori
digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pembersih karpet
dengan pewangi; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pencuci tangan tanpa obat; perhiasan kulit self-adhesive untuk
keperluan kosmetik; poles untuk kulit; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan
untuk toilet; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan
tubuh; sabun krim tubuh; sabun mandi cair; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat;
sampo untuk bayi; sampo untuk rambut manusia; sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan serba
guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan
pembersihan untuk kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; tisu bayi
diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu pradibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; toner kulit;
toner untuk wajah tidak mengandung obat; topeng kulit kepala===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033204
: 11/05/2021 21:19:29
:
: SOEDJIATI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Duta Mas Blok E-7 No. 1 Rt. 008/009 Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol
Petamburan Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: IMPACT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 8
: ===Alat pelubang; Alat pelubang karcis; Alat pelubang paku; Alat pemotong (pisau); Alat pemotong ujung (alat tangan); Alat

740

pemotong ulir sekerup [alat tangan]; Alat pengasah mata pisau; Alat perata batu gerinda; Alat potong besi; Alat semprot udara
gagang karet dan aluminium; Alat-alat pengasah; Baja pengasah, kikir; Batang pemotong [perkakas tangan]; Batu asah; Batu
asah sabit; Batu gerinda; Batu potong besi (manual); Batu potong keramik (manual); Beliung; Beliung (alat); Bor tangan ,
dioperasikan dengan tangan; Daun gunting; Dongkrak dioperasikan dengan tangan; Gada; Gerek runcing (alat tangan);
Gergaji besi, dioperasikan dengan tangan; Gergaji ukir; Godam; Gunting Kain Zig-Zag / Gerigi; Gunting besar; Gunting beton;
Gunting kuku dan kultikula; Gunting lipat; Gunting pencukur ternak; Gunting rambut, gunting pemangkas, kulit pegasah pisau
cukur, daun gunting, gunting besar, gunting kuku, gunting tanaman, gunting janggut, gunting ternak, besi pengeriting rambut,
alat pelobang telinga.; Intan pemotong kaca [bagian alat tangan]; Kikir; Kikir [perkakas tangan]; Kikir batu gosok; Kikir kaki
(foot files); Kotak pisau silet; Kulit pengasah pisau cukur; Kunci Inggris; Kunci L; Kunci Ring; Kunci Y; Kunci baut keran; Kunci
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inggris ulir [perkakas tangan]; Kunci kepala bor (manual); Kunci mur [alat tangan]; Kunci pas [perkakas tangan]; Kunci pas
pipa; Linggis; Mata bor (bagian dari alat tangan); Mata gergaji [bagian dari alat tangan]; Mata gerinda diamond; Pacul; Palu
besi; Palu dari kuningan [perkakas tangan]; Pedang (senjata); Pedang kelewang; Pegangan gergaji; Pelubang tengah (alat
tangan); Pemangkas tanaman pembatas; Pemotong spiral untuk sayuran, dioperasikan dengan tangan; Pemotong sumbu
(gunting); Pencincang sayuran; Penyemprot yang dioperasikan dengan tangan untuk mengeluarkan bahan pembersih;
Perkakas kebun dioperasikan dengan tangan; Perkakas ketam (perkakas tanggan); Perkakas tangan dioperasikan dengan
tangan; Perlengkapan makan minum dari perak (pisau- pisau, garpu-garpu dan sendok-sendok); Pisau cukur, listrik atau nonlistrik; Pisau cukur, non-listrik; Pisau hobi [pisau bedah, bukan medis]; Pisau ketam (alat tangan); Pisau kikis (alat tangan);
Pisau pemangkas tanaman; Pisau pemotong daging; Pisau silet; Pisau untuk mencangkok tanaman; Pompa air tangan,
cangkul, sekop, gerinda, batu asahan, gergaji tangan, intan pemotong kaca, obeng, kunci, kikir, dongkrak tangan, pisau-pisau,
perkakas ketam, pedang, palu (martil), bor-bor, tang, pisau cukur, sabit, kampak, pahat tusuk, godam, alat pematri, alat solder,
linggis, serutan kayu (bukan listrik atau mesin), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot cairan (sprayer
dengan tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), pisau pemangkas tanaman, pisau untuk pemotong rumput (alat
tangan), alat penyemprot hama tanaman (sprayer) yang digerakkan dengan tangan, alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan
dengan tangan), penyemprot-penyemprot backpack manual dengan tekanan tinggi, penyemprot-penyemprot ransel semi
otomatis, alat penanam benih (benih jagung, padi, kacang-kacangan dan sayur-sayuran), peralatan pertanian (perkakas
tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), gerek (alat tangan), alat pelubang, kampak-kampak, batang pemotong,
pisau pemangkas tanaman, mata bor (bagian dari alat tangan), alat pengasah mata pisau, pisau (alat tangan), pemangkas
tanaman pembatas, pisau untuk mencangkok tanaman, pahat-pahat, alat pemotong (pisau), pisau kecil, alat penyemprot obat
pembasmi parasit tanaman (alat tangan), alat penggali (alat tangan), pegangan bor (alat tangan), bor-bor, pemadat tanah (alat
tangan), alat pemotong (alat tangan), alat pemetik buah (alat tangan), alat-alat kebun (alat tangan), alat-alat pencangkokan
(alat tangan), bor tangan (alat tangan), alat pemecah es, alat pemercik obat serangga (alat tangan), semprotan obat serangga
(alat tangan), alat penguap obat serangga (alat tangan), gergaji ukir, pisau baja, pisau-pisau, gunting pemotong rumput (alat
tangan), pisau pemotong, alat pelobang (alat tangan), alat pembunuh parasit tanaman, gunting besar pemangkas, pompa
(tangan), alat pelantak tangan (alat tangan), daun gergaji (bagian dari alat tangan), pegangan gergaji, gergaji (alat tangan),
gunting, obeng, sabit-sabit bertangkai, gunting tanaman, alat-alat pengasah, alat penyemprot serangga (alat tangan), alat
pencabut tangan berduri (alat tangan), pemangkas pohon, alat penyemprot obat pembasmi serangga (alat tangan),
pencincang sayuran, pisau sayuran, pemotong sayuran, pengiris sayuran, roda pengasah (alat tangan), kunci inggris (alat
tangan).; Pompa udara dioperasikan dengan tangan; Puput (Linggis); Sabit gagang panjang; Senjata, dioperasikan dengan
tangan, untuk mengeluarkan damar; Tali pengasah pisau cukur dari kulit; Tang; Tang kuku; Tang pemotong kulit kuku; Tang
pencapit; Tang potong; Tangkai batu asah; alat pemotong (pisau); alat pemotong [alat-alat tangan]; alat pengasah mata pisau;
alat pengiris makanan yang dioperasikan dengan tangan; alat pengiris sayuran (non-listrik); alat pengolah makanan dan alat
pemotong yang dioperasikan dengan tangan, alat pengupas makanan, alat pengiris sayuran.; alat pertanian, dioperasikan
dengan tangan; alat-alat pertanian yang dioperasikan dengan tangan; ampelas roda gerinda; atomizers yang dioperasikan
dengan tangan untuk keperluan pertanian; batu asah baja; batu asah sabit; batu gerinda; beliung; bilah gergaji besi; cangkul
[perkakas tangan]; cangkul penyiangi; cincin sabit; dies untuk digunakan dengan alat-alat tangan dioperasikan; dioperasikan
secara manual cukur penajam pisau; dispenser, kaset cukur, tempat, dan katrid, semua didesain secara khusus untuk
silet/pisau cukur dan berisi silet/pisau cukur; garpu penggali [garpu sekop]; gergaji [perkakas tangan]; gerinda tangan (disk
grinda); gunting anjing; gunting berkebun; gunting besar (alat tangan); gunting besar pemangkas; gunting bordir; gunting
dapur; gunting ikebana; gunting jahit; gunting jenggot, non-listrik; gunting kebun; gunting kertas; gunting kuku; gunting kuku
bayi; gunting kuku, listrik atau non-listrik; gunting kutikula; gunting pemangkas; gunting penjahit; gunting rambut; gunting
rambut non-listrik untuk hewan; gunting rambut tangan dioperasikan untuk hewan; gunting rambut untuk hewan [instrumen
tangan]; gunting rambut untuk hewan menjadi instrumen tangan; gunting rambut untuk penggunaan pribadi, listrik dan nonlistrik; gunting rambut, listrik; gunting rambut, listrik atau non-listrik; gunting rambut, listrik dan baterai bertenaga; gunting
rambut, non-listrik; gunting rambut, tangan-dioperasikan; gunting rumah tangga; gunting rumput [instrumen tangan]; gunting
saku; gunting serbaguna; gunting unggas; gunting untuk anak-anak; gunting untuk keperluan rumah tangga; gunting untuk
memotong cabang pohon; gunting untuk memotong rambut; gunting wol; gunting*; gunting, tangan dioperasikan; hoop
pemotong [alat-alat tangan]; jenggot gunting, listrik; jig-gergaji [alat-alat tangan dioperasikan]; jig-gergaji, tangan-dioperasikan;
kampak; kartrid berisi pisau cukur; kartrid untuk pisau cukur; ketam linggis (alat tangan); kikir kuku; kikir kuku listrik untuk
perawatan kuku; kikir kuku, listrik; kotak kunci pas; kunci L; kunci hex; kunci pas adjustable; kunci pas busi; kunci pas die [alatalat tangan]; kunci pas filter oli; kunci pas kepala fleksibel; kunci pas lonjakan sepatu golf; kunci pas mur; kunci pas ratchet
[perkakas tangan]; kunci pas sekrup; kunci pas soket [perkakas tangan]; kunci pas torsi; kunci pas, tangan dioperasikan; kunci
roda; kunci tabung; kunci-kunci monyet; linggis [perkakas tangan]; logam-pemotongan gunting [gunting timah]; manual
dioperasikan pemangkas pohon; mata obeng; menangani sabit; mengasah roda untuk pisau dan pisau; obeng, non-listrik;
pedang; pedang Jepang; pedang pendek; pegangan sabit logam; pemangkas pohon; pemangkasan gergaji [alat-alat tangan];
pemetik buah [alat-alat tangan]; pemotong mitra menjadi alat-alat tangan; pemotong penggilingan menjadi alat-alat tangan;
pemotong sayuran; pemotongan panduan untuk digunakan dengan alat-alat tangan dioperasikan; pemotongan tang [tang
gelandang ini]; penjepit tang menjadi instrumen body piercing; penutupan cincin tang menjadi instrumen body piercing;
penyemprot yang dioperasikan dengan tangan untuk insektisida; penyemprot yang dioperasikan dengan tangan untuk
keperluan pertanian; peralatan dan perkakas berkebun yang dioperasikan dengan tangan; peralatan dan perkakas
pertamanan yang dioperasikan dengan tangan; peralatan dan perkakas pertanian yang dioperasikan dengan tangan; perkakas
tangan dan peralatannya, dioperasikan dengan tangan; pisau [tangan alat]; pisau baja; pisau cukur; pisau cukur Jepang; pisau
cukur dan silet; pisau cukur lurus; pisau cukur sekali pakai; pisau cukur, listrik; pisau cukur, non-listrik; pisau gunting; pisau
ketam (alat tangan); pisau pemangkas tanaman; pisau sayuran; pisau sayuran pemotong sayuran/pengiris sayuran; pisau
selam, pegangan pisau selam, alat kecil dengan ujung runcing (alat tangan); pisau untuk alat cukur; pisau untuk gergaji
tangan; pisau untuk gunting; pisau untuk pesawat yang dioperasikan dengan tangan; pisau untuk pisau; pisau untuk pisau
cukur; pisau untuk pisau cukur listrik; pisau-pisau cukur listrik dan gunting-gunting rambut listrik; pompa tangan dioperasikan;
pompa tangan dioperasikan untuk memompa air sumur; pukulan tang [alat-alat tangan]; sabit; sabit menangani, bukan dari
logam; sarung pedang pedang; sekop [perkakas tangan]; sekop [tangan alat]; sekop menjadi alat-alat tangan; sekop perapian;
sekop salju; soket kunci pas; tabung pemotong [alat-alat tangan]; tang crimping; tang memancing; tang pengaturan; tang untuk
hewan menguliti; tang untuk ikan menguliti; tang untuk memotong/ mengupas kabel listrik; tangan pompa *; tongkat pedang;
vaporizers yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan pertanian; wadah disesuaikan untuk pisau cukur===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033205
: 11/05/2021 21:19:52
:
: OKTAF ADIPUTRO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Muara Karang Blok L.7.S/16, Rt. 010 Rw. 008, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta
Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ATA + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam, Putih
: 6
: ===Jangkar-jangkar *; Lembaran penutup atap insulasi panel dari plat metal baja lapis paduan aluminium (Al) dan besi (Zinc);
Paku keling, kram dan paku logam; Pegas dari logam; Pelat jangkar; Sekrup baja ringan; batang logam berulir; baut, flat; paku
keling logam; plat pengenal dari logam; ring sekrup dari logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033206
: 11/05/2021 21:21:19
:
: OKTAF ADIPUTRO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Muara Karang Blok L.7.S/16, Rt. 010 Rw. 008, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta
Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: WB
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih
: 6
: ===Jangkar-jangkar *; Lembaran penutup atap insulasi panel dari plat metal baja lapis paduan aluminium (Al) dan besi (Zinc);
Paku keling logam; Paku keling, kram dan paku logam; Pegas dari logam; Pelat jangkar; Sekrup baja ringan; batang logam
berulir; baut, flat; mur logam; plat pengenal dari logam; ring sekrup dari logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021033207
: 11/05/2021 21:22:37
:
: OKTAF ADIPUTRO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Muara Karang Blok L.7.S/16, Rt. 010 Rw. 008, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta
Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MURBAUT.COM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 35
: ===jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021033208
: 11/05/2021 21:48:17
:
: Edward N Lontoh,SH

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Suwiryo No. 39, RT. 004 RW. 001 Kelurahan Gondangdia, kecamatan Menteng,
Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10350

Halaman 647 dari 1262

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Monica Maria Loppies S.H.,
: Taman Buaran Indah III jalan Buaran Perkasa Blok B1 No 9 Klender

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Lontoh & Partners Law Office
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi dan manajemen usaha; Iklan
secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial
dengan bisnis; Layanan-layanan iklan dan promosi melalui internet; Manajemen Usaha; Periklanan, pemasaran dan layanan
promosi terkait untuk memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Promosi, periklanan dan pemasaran
situs online; iklan dan promosi perusahaan; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; kompilasi informasi hukum;
kompilasi informasi hukum ke dalam basis data komputer; layanan administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan kantong
hukum; layanan promosi dan iklan melalui internet; menyediakan fasilitas online untuk live streaming video dari acara-acara
promosi; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033209
: 11/05/2021 21:50:42
:
: PT BUANA MASTRONIKA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. CENDRAWASIH KOMPL PERTOKOAN JURNATAN B 23-24 SEMARANG, Kota
Semarang, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NICOLIGHT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 11
: ===Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap, memasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian
air dan instalasi kesehatan; Kap ventilasi; LAMPU HIAS; Lampu CFL/LHE / lampu hemat energi; Lampu meja; Lampu patri;
Lampu untuk dekorasi; Lampu untuk di dinding; Lampu untuk penerangan jalan umum; Lampu untuk penerangan taman;
Lampu–lampu LED (Light Emitting Diode); Perlengkapan pencahayaan LED untuk aplikasi pencahayaan di dalam dan luar
ruangan; Perlengkapan pencahayaan yang mengintegrasikan pencahayaan alami dan lampu neon ke dalam fixture;
Perlengkapan untuk bola lampu pijar; akumulator uap; alat ventilasi; bola lampu LED; bola lampu neon kompak [CFL]; impeller
udara untuk ventilasi; ketel uap; kulkas listrik untuk keperluan rumah tangga; kulkas-freezer; lampu; lampu Natal musik; lampu
Natal, selain lilin; lampu dinding; lampu jalan; lampu laboratorium; lampu lampu; lampu lampu LED; lampu neon; lampu pijar;
lampu reflektor; lampu taman; mesin cuci (washer) sayuran; mesin cuci untuk kran air; panci pemanas; panci, listrik; pemanas
luar, listrik; pemanas untuk setrika pemanasan; peralatan ventilasi; reflektor lampu; reflektor sepeda dan lampu sepeda;
senter; senter elektrik; senter untuk tujuan pencahayaan; tabung air (water tubes) sebagai bagian dari instalasi pemurnian air
reverse osmosis; wastafel dapur untuk penggunaan komersial; wastafel untuk digunakan mencuci tangan di ruang bedah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021033210
: 11/05/2021 22:07:28
:
: Edward N Lontoh,SH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Suwiryo No. 39 , RT.004 RW. 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng,
Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10350
: Monica Maria Loppies S.H.,
: Taman Buaran Indah III jalan Buaran Perkasa Blok B1 No 9 Klender

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Lontoh & Partners Law Office
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 45
: ===Nasihat hukum dalam menanggapi permintaan untuk tender; jasa bantuan hukum dalam pembuatan kontrak; jasa lisensi

740

barang cetakan [layanan hukum]; jasa mediasi [layanan hukum]; jasa pemantauan hak properti industri untuk tujuan
penasehat hukum; jasa penelitian hukum; jasa penelitian hukum yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa

Halaman 648 dari 1262

penelitian hukum yang berkaitan dengan penggabungan bisnis; jasa penyiapan dokumen hukum dan jasa penelitian untuk
pengacara; jasa perwakilan dan bantuan dalam sengketa hukum di hadapan badan arbitrasi, mediasi, dan penyelesaian
sengketa alternatif; layanan bantuan hukum===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033211
: 11/05/2021 22:45:16
:
: Edward N Lontoh,SH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Suwiryo No. 39, RT. 004 RW. 001 Kelurahan Gondangdia, kecamatan Menteng,
Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10350
: Monica Maria Loppies S.H.,
: Taman Buaran Indah III jalan Buaran Perkasa Blok B1 No 9 Klender

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Lontoh & Partners Law Office
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 42
: ===Hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Layanan hosting situs web; Layanan komputer pada halaman web
yang disesuaikan dengan menampilkan informasi yang ditentukan pengguna atau ditentukan dalam sifat profil pribadi, audio,
video, gambar foto, teks, grafik dan data; Penyediaan program komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh
secara online; aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses melalui situs web; hosting situs web untuk penyimpanan data
elektronik; layanan penyediaan aplikasi online berbasis internet yang tidak dapat diunduh yang menampilkan teknologi yang
memudahkan pengguna untuk saling berbagi video; pemrograman halaman web khusus yang menampilkan informasi yang
ditentukan pengguna, profil pribadi dan informasi; penulisan program komputer, perangkat lunak dan kode untuk pembuatan
halaman web di internet; penulisan program komputer, perangkat lunak, dan kode yang ditugaskan untuk pembuatan halaman
web di Internet; penyedia layanan aplikasi (ASP), yaitu, menyediakan, hosting, mengelola, mengembangkan, dan memelihara
aplikasi, perangkat lunak, situs web (web sites), dan database di bidang komunikasi nirkabel, akses informasi seluler (mobile
information access), dan manajemen data jarak jauh untuk pengiriman konten nirkabel ke komputer genggam, laptop dan
perangkat elektronik seluler (mobile electronic devices); penyediaan situs web yang menampilkan video yang tidak dapat
diunduh di bidang teknologi informasi, jaringan komputer, dan teknologi telekomunikasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033212
: 11/05/2021 22:53:34
:
: OFF-WHITE LLC

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: c/o Gelfand, Rennert & Feldman, LLP
360 Hamilton Ave., #100
White Plains, New York, 10601
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Arrow Kaleidoscope Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 18, 25
: ===Dompet; Ransel; Tas penyimpan surat dan dokumen; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; Tas
olahraga; Tas pinggang; Tempat kartu kredit; bagasi; dompet kartu nama; dompet kecil; dompet kunci; koper besar; kulit dan
imitasi kulit; pakaian untuk hewan peliharaan; payung dan payung matahari; tas; tas belanja pakai ulang; tas besar yang
digunakan untuk membawa sejumlah barang; tas buku sekolah; tas genggam; tas gimnastik; tas jinjing serba guna; tas kantor;
tas kosmetik dijual kosong; tas make-up dijual kosong; tas pantai; tas perlengkapan mandi dijual kosong; tas tangan; tas
travel; tempat untuk portofolio [koper]===
===Atasan sebagai pakaian; Baju Hangat; Bawahan sebagai pakaian; Celana jeans; Kain yang diikatkan di pergelangan
tangan sebagai pakaian; Mantel; Masker wajah (pakaian); Pakaian; Sepatu olahraga atau santai; Switer lengan panjang; Syal;
Topi sebagai tutup kepala; Tutup kepala; alas kaki; balaclavas; bandana; bando; blazer; bretel; celana panjang; celana
pendek; dasi; foulards [artikel pakaian]; gaun; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; jas; jubah mandi; kaos kaki; kemeja;
kepala membungkus [pakaian]; legging [celana panjang]; legging [penghangat kaki]; masker tidur; pakaian dalam; pakaian
dasar; pakaian renang; rajutan [pakaian]; rok; rompi; sabuk pinggang [pakaian]; sandal; sandal jepit [alas kaki]; sarung tangan;
sepatu; sepatu bot *; stoking; sweatbands; syal; topi; visor menjadi headwear===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021033213
: 11/05/2021 23:04:56
:

540 Etiket

Halaman 649 dari 1262

730

Nama Pemohon

: OFF-WHITE LLC

Alamat Pemohon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: c/o Gelfand, Rennert & Feldman, LLP
360 Hamilton Ave., #100
White Plains, New York, 10601
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OFF Orbits logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 18, 25
: ===Dompet; Ransel; Tas penyimpan surat dan dokumen; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; Tas
olahraga; Tas pinggang; Tempat kartu kredit; bagasi; dompet kartu nama; dompet kecil; dompet kunci; koper besar; kulit dan
imitasi kulit; pakaian untuk hewan peliharaan; payung dan payung matahari; tas; tas belanja pakai ulang; tas besar yang
digunakan untuk membawa sejumlah barang; tas buku sekolah; tas genggam; tas gimnastik; tas jinjing serba guna; tas kantor;
tas kosmetik dijual kosong; tas make-up dijual kosong; tas pantai; tas perlengkapan mandi dijual kosong; tas tangan; tas
travel; tempat untuk portofolio [koper]===
===Atasan sebagai pakaian; Baju Hangat; Bawahan sebagai pakaian; Celana jeans; Kain yang diikatkan di pergelangan
tangan sebagai pakaian; Mantel; Masker wajah (pakaian); Pakaian; Sepatu olahraga atau santai; Switer lengan panjang; Syal;
Topi sebagai tutup kepala; Tutup kepala; alas kaki; balaclavas; bandana; bando; blazer; bretel; celana panjang; celana
pendek; dasi; foulards [artikel pakaian]; gaun; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; jas; jubah mandi; kaos kaki; kemeja;
kepala membungkus [pakaian]; legging [celana panjang]; legging [penghangat kaki]; masker tidur; pakaian dalam; pakaian
dasar; pakaian renang; rajutan [pakaian]; rok; rompi; sabuk pinggang [pakaian]; sandal; sandal jepit [alas kaki]; sarung tangan;
sepatu; sepatu bot *; stoking; sweatbands; syal; topi; visor menjadi headwear===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Gembong 4/B-2, RT/RW: 006/005, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Ishak Bisma Widiyanto S.T.,S.H.
: Jalan Darmo Indah Barat 5/AB-9, RT.004 RW.004, Kel. Tandes, Kec. Tandes,
Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BURTS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih.
: 29
: ===Abon Ayam; Abon Sapi; Abon babi; Abon daging; Abon ikan; Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Buah
dan sayuran kaleng, dikeringkan dan diawetkan; Buah kelapa; Buah-buahan kaleng; Daging buah kelapa; Hasil-hasil produksi
susu; Jeli; Kacang hijau panggang; Kacang hijau sangrai; Kacang rasa (berbumbu); Kaldu daging sapi; Kaldu pati ayam yang
dapat diminum; Kaldu pati sapi yang dapat diminum; Keripik Kentang Telur Asin; Keripik buah-buahan; Keripik gadung; Keripik
kelapa; Keripik kentang; Keripik paru; Keripik rumput laut; Keripik salak; Keripik singkong aneka rasa; Keripik tahu; Keripik
talas; Keripik ubi aneka rasa; Makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan utama ikan; Makanan ringan berbahan dasar
yogurt; Manisan buah; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa
vanila; Minuman yogurt; Rumput laut bubuk sebagai bahan baku untuk membuat agar-agar; Sarden dan makarel; Sayur asem;
Sayur sop; Sayuran (tambahan pate); Sediaan-sediaan terbuat dari yoghurt; Susu kacang kedelai; Yoghurt; agar-agar*; bahan
makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan,
dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak;
bubuk keju; daging; daging kornet; daging segar; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; dendeng; ekstrak daging; jeli
buah; kacang atom; kacang dengan rasa; kacang garing; kacang mede, diproses; kacang oven; kacang panggang; kacang
pilus; kacang polong, diolah; kacang-kacang yang sudah dimasak; kaldu beku; kanten [potongan agar-agar kering]; keju;
kelapa sawit untuk keperluan kuliner; kelp (rumput laut), diolahan; kentang goreng; kentang goreng beku; keripik; keripik apel;
keripik bayam; keripik buah; keripik ikan; keripik jamur; keripik kedelai; keripik kentang; keripik kentang rendah lemak; keripik
kentang terbuat dari ubi jalar; keripik kubis; keripik kumara (kentang manis); keripik nangka; keripik pare; keripik pepaya;
keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik sukun; keripik tempe; keripik ubi; keripik udang; kismis; konnyaku (jeli
yang dikeringkan yang terbuat dari ujung akar-akaran yang dibumbui); konnyaku atau jeli yang dikeringkan yang terbuat dari
ujung akar-akaran yang dibumbui; konsentrat kaldu daging; krim keju; kuaci; lidah iblis [devil's togue] [konnyaku]; makanan
beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan utama
daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kacang; makanan ringan terutama terdiri dari
daging, ikan, unggas atau sayuran; margarin; mentega; minuman berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar susu
dengan kandungan buah-buahan; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan kopi; minuman berbahan dasar susu
dengan toping : boba, pearl, jelly; minuman yang terbuat dari yogurt; minyak bunga matahari; minyak dan lemak yang dapat
dikonsumsi; minyak goreng; minyak jagung; minyak kelapa untuk makanan; minyak wijen; minyak zaitun murni; pasta buah;

740

: DID2021033214
: 11/05/2021 23:15:26
:
: SOEGIARTO LEONATA

540 Etiket

Halaman 650 dari 1262

produk makanan laut kalengan; pulses (kacang-kacangan), diolah; salad buah; santan; sarang burung yang bisa dimakan; sari
kelapa (santan); saus keju; selai; selai blueberry; selai buah; selai kacang; selai nanas; selai rasberi; stik keju; susu; susu
bubuk*; susu cair atau susu bubuk untuk anak kecil dan anak-anak; susu kedelai; susu kelapa; susu lanjutan untuk anak kecil;
susu pertumbuhan untuk anak kecil dan anak-anak; susu sapi; telur asin; telur ayam; telur puyuh; telur*; teripang, tidak
hidup===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033215
: 11/05/2021 23:16:34
:
: OFF-WHITE LLC

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: c/o Gelfand, Rennert & Feldman, LLP
360 Hamilton Ave., #100
White Plains, New York, 10601
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OFF Hand logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 24, 8
: ===Alas piring dari bahan tekstil; Alas piring dari tekstil; Handuk; Selimut; alas tidur (seprei); bahan linen untuk alas tidur;
bahan tekstil; cuci kain; gorden; handuk mandi; handuk pantai; kain kaskade; kain katun; kain pelapis; kain tirai; kain*; kerutan
debu; lap muka; linen mandi; linen rumah tangga; melempar; penutup kasur; penutup tempat tidur; permadani tekstil;
saputangan tekstil; sarung bantal; selimut [tempat tidur]; selimut penutup; selimut tempat tidur; selimut untuk hewan peliharaan
rumah tangga; selimut yang diisi dengan kapas; seprei; sprei; syal [kain]; taplak meja dari tekstil; tikar tempat vinil [pengganti
tekstil]===
===Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); Buffer kuku; Perangkat untuk perawatan tangan dan
kuku; Perkakas kebun dioperasikan dengan tangan; alat graving [alat-alat tangan]; bius kutikula; crimpers rambut, listrik;
gunting kuku; gunting*; keriting besi, non-listrik; kikir kuku; pelurus rambut, listrik; pencukur [instrumen tangan]; pinset; pisau
cukur; rambut keriting setrika, listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033216
: 11/05/2021 23:23:19
:
: OFF-WHITE LLC

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: c/o Gelfand, Rennert & Feldman, LLP
360 Hamilton Ave., #100
White Plains, New York, 10601
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Arrow No Bar logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 16, 8
: ===Kartu hadiah; agenda; alat tulis menulis; album foto; buku alamat; buku catatan; cetakan seni; dispenser pita perekat untuk
keperluan alat tulis atau rumah tangga; dudukan untuk aksesori meja; kalender; kantong belanja dari kertas; kanvas untuk
melukis; kartu pos; kartu ucapan; karya seni kertas; karya seni litograf; kertas pembungkus kado; kertas serbet; kertas tisu;
klip kertas; klip pengikat; kotak hadiah dari kardus; lukisan [gambar], dibingkai atau dibingkai; mistar / penggaris untuk
menggambar; mistar / penggaris untuk merancang; packing [bantalan, isian] bahan kertas; pemegang klip kertas; penanda
buku; penghapus; pengorganisir pribadi; pensil; perencana tahun; pita kertas; pita perekat untuk keperluan alat tulis atau
rumah tangga; portofolio dokumen [alat tulis]; poster; pulpen; reproduksi grafis; stiker; tempat pensil===
===Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); Buffer kuku; Perangkat untuk perawatan tangan dan
kuku; Perkakas kebun dioperasikan dengan tangan; alat graving [alat-alat tangan]; bius kutikula; crimpers rambut, listrik;
gunting kuku; gunting*; keriting besi, non-listrik; kikir kuku; pelurus rambut, listrik; pencukur [instrumen tangan]; pinset; pisau
cukur; rambut keriting setrika, listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021033217
: 11/05/2021 23:28:06
:
: OFF-WHITE LLC

540 Etiket

Halaman 651 dari 1262

Alamat Pemohon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: c/o Gelfand, Rennert & Feldman, LLP
360 Hamilton Ave., #100
White Plains, New York, 10601
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: OFF-WHITE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 35, 8
: ===Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata
pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa toko ritel online yang menawarkan
barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa toko ritel yang menawarkan
barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris olahraga; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian
dan aksesori terkait; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak
esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan pakaian dan aksesori
terkait; Layanan toko ritel yang menampilkan wewangian; Layanan toko ritel, layanan pemesanan eceran online, dan layanan
katalog pemesanan melalui pos, di bidang perangkat keras, aksesori rumah didalam dan luar ruangan, barang olahraga,
barang pengembangan rumah, dan peralatan rumah tangga; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan perlengkapan make-up;
layanan toko ritel menampilkan perabotan; layanan toko ritel menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan perabotan; layanan toko ritel online yang menampilkan persediaan alat tulis===
===Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); Buffer kuku; Perangkat untuk perawatan tangan dan
kuku; Perkakas kebun dioperasikan dengan tangan; alat graving [alat-alat tangan]; bius kutikula; crimpers rambut, listrik;
gunting kuku; gunting*; keriting besi, non-listrik; kikir kuku; pelurus rambut, listrik; pencukur [instrumen tangan]; pinset; pisau
cukur; rambut keriting setrika, listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021033218
: 11/05/2021 23:38:58
:
: PT Seroja Partners Indonesia

540 Etiket

: CEO SUITE SUDIRMAN SAHID CENTRE Lantai 56, Jl. Jenderal Sudirman No 86,
Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI JAKARTA 10220, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10220
: Henry Wizach Simbolon S.H.
: MSS Counsel Gedung Bursa Efek Jakarta Tower 2 Lantai 17 Jl. Jenderal Sudirman
Kav. 52 - 53 SCBD

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PERMITINDO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Putih
: 35
: ===Jasa akunting; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan
komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel,
motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan
bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Layanan jasa menguruskan pendirian badan
usaha; Layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian usaha; Manajemen perizinan barang dan jasa pihak lain
(manajemen bisnis); Pengadaan jasa untuk pihak lain; Penyediaan informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan niaga);
Proses administratif pesanan belanjaan; administrasi bisnis untuk orang lain; administrasi komersial dari lisensi barang dan
jasa orang lain; bantuan bisnis, manajemen dan layanan administrasi; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak
(akunting); jasa periklanan; konsultasi bisnis profesional; layanan pencarian data riset pasar; membantu orang lain dalam
menyiapkan dan mengajukan aplikasi untuk mendapatkan izin usaha; proses administrasi pesanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033219
: 11/05/2021 23:51:21
:
: PT Seroja Partners Indonesia

540 Etiket

: CEO SUITE SUDIRMAN SAHID CENTRE Lantai 56, Jl. Jenderal Sudirman No 86,
Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI JAKARTA 10220, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10220

Halaman 652 dari 1262

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Henry Wizach Simbolon S.H.
: MSS Counsel Gedung Bursa Efek Jakarta Tower 2 Lantai 17 Jl. Jenderal Sudirman
Kav. 52 - 53 SCBD

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Logo P
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Putih
: 35
: ===Jasa akunting; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan
komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel,
motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan
bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Layanan jasa menguruskan pendirian badan
usaha; Layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian usaha; Manajemen perizinan barang dan jasa pihak lain
(manajemen bisnis); Pengadaan jasa untuk pihak lain; Penyediaan informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan niaga);
Proses administratif pesanan belanjaan; administrasi bisnis untuk orang lain; administrasi komersial dari lisensi barang dan
jasa orang lain; bantuan bisnis, manajemen dan layanan administrasi; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak
(akunting); jasa periklanan; konsultasi bisnis profesional; layanan pencarian data riset pasar; membantu orang lain dalam
menyiapkan dan mengajukan aplikasi untuk mendapatkan izin usaha; proses administrasi pesanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kalimas Madya 1/14, RT/RW: 004/006, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Ishak Bisma Widiyanto S.T.,S.H.
: Jalan Darmo Indah Barat 5/AB-9, RT.004 RW.004, Kel. Tandes, Kec. Tandes,
Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MELOVEL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, hitam, putih.
: 25
: ===Kopiah; Peci; Songkok (Peci); Tutup kepala; topi dan peci===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033220
: 11/05/2021 23:53:07
:
: ABDUL HAFID

: DID2021033221
: 11/05/2021 23:59:35
:
: OFF-WHITE LLC

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: c/o Gelfand, Rennert & Feldman, LLP
360 Hamilton Ave., #100
White Plains, New York, 10601
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Just Face logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 18, 3, 21, 8, 9
: ===Dompet; Koper bagasi; Ransel; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; Tas kecil untuk penyimpanan

740

surat dan dokumen; Tas olahraga; Tas pinggang; Tempat kartu kredit; dompet kartu nama; dompet kecil; dompet kunci; koper
besar; kulit dan imitasi kulit; pakaian untuk hewan peliharaan; payung dan payung matahari; tas; tas belanja pakai ulang; tas
besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang; tas buku sekolah; tas genggam; tas gimnastik; tas jinjing serba
guna; tas kantor; tas kosmetik dijual kosong; tas make-up dijual kosong; tas pantai; tas perlengkapan mandi dijual kosong; tas
tangan; tas travel; tempat untuk portofolio [koper]===
===Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Krim untuk
pijat; Losion perawatan kulit; Pengharum ruangan; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah kering yang sudah diberikan
wewangian; Sabun kosmetik; Sampo; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan
pengelupas sel kulit; aroma diffuser buluh udara; cat kuku dan penghapus cat kuku; dandan; deodoran dan antiperspiran

Halaman 653 dari 1262

untuk penggunaan pribadi; dupa; gel kosmetik; gel rambut; kondisioner rambut; kosmetik; krim kosmetik; krim kulit tanpa obat;
krim non-obat untuk melembabkan kulit; losion kosmetik; losion rambut; losion susu matahari kosmetik; lotion berjemur
kosmetik; lulur; manik-manik mandi; masker kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial; minyak
kolonyo; minyak kolonyo/air aromatik; minyak kosmetik; minyak pijat; mousse rambut; parfum; pelembab bibir; pensil kosmetik;
penyegar tubuh dengan cara disemprot; sabun cukur; sabun deodoran; sabun mandi; sabun non-obat; sabun wangi; sabunsabun; scrub tangan; scrub wajah; sediaan kosmetik; sediaan mandi tanpa obat; sediaan penataan rambut; sediaan
pengharum ruangan; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan rambut; semprotan
rambut; semprotan tubuh; serum kulit tanpa obat; tempat lipstik; tisu kosmetik pra-lembab; toner kulit non-obat; wewangian
untuk penggunaan pribadi===
===Kuas untuk kosmetik; Mangkok; Peralatan masak; Piring; Sediaan bahan pembuat sikat; Sendok-sendok masak; Wadah
bedak wajah; Wadah perlengkapan mandi terpasang; alas piring dari plastik bukan pengganti tekstil; alas piring, bukan dari
kertas atau tekstil; alat pemotong kue; aplikator rias; artikel untuk keperluan pembersihan; bakeware; baki penyajian; baki
untuk keperluan rumah tangga, bukan dari logam; barang pecah belah, porselen dan gerabah; beverageware; blender, nonlistrik, untuk keperluan rumah tangga; blok pisau; botol air terjual kosong; botol parfum, kosong; cangkir minum; ceret teh, nonlistrik; cincin serbet; diffuser minyak aromatik, selain diffuser buluh, listrik dan non-listrik; dispenser serbet untuk keperluan
rumah tangga; dispenser untuk persiapan pembersihan; dispenser untuk sabun cair; dispenser untuk tisu selulosa, untuk
keperluan rumah tangga; gantungan handuk kertas; garpu memasak; garpu saji; gelas minum; kaca, tidak dikerjakan atau
setengah dikerjakan, kecuali kaca bangunan; kapal uap makanan, non-listrik; karya seni dari porselen, keramik, gerabah,
terra-cotta atau kaca; kasing yang disesuaikan untuk peralatan kosmetik; keramik untuk keperluan rumah tangga; kotak pil
untuk penggunaan pribadi; kotak untuk mengeluarkan handuk kertas, untuk keperluan rumah tangga; kuas kosmetik; kuas,
kecuali kuas cat; lembar kue; loyang untuk memanggang; mug; nampan makan; pabrik garam, dioperasikan dengan tangan;
panci dan wajan untuk masak; panci pancake; parut keju untuk keperluan rumah tangga; parut untuk penggunaan dapur;
pembuka botol; pemburu telur; pemegang meja untuk handuk kertas; pemeras jeruk; penapis untuk keperluan dapur; penekan
bawang putih [peralatan dapur]; pengayak [peralatan rumah tangga]; penggiling lada, dioperasikan dengan tangan; peralatan
dan wadah rumah tangga atau dapur; peralatan kosmetik dan toilet; peralatan makan; peralatan masak dan peralatan makan,
kecuali garpu, pisau, dan sendok; peralatan rumah tangga dan dapur; peralatan untuk barbekyu, yaitu, garpu, penjepit,
pemutar; peralatan untuk menghilangkan make-up, listrik; peralatan untuk menghilangkan make-up, non-listrik; piring; piring
hidangan untuk penyajian; piring sabun; piring sabun yang terpasang di dinding; piring saji; rak bumbu; rolling pin untuk
penggunaan dapur; rotary parut keju, non-listrik; saringan untuk keperluan rumah tangga; saringan untuk penggunaan dapur;
sarung tangan oven; sarung tangan plastik sekali pakai untuk keperluan rumah tangga; sedotan untuk minum; sendok saji;
sendok untuk keperluan rumah tangga; set wadah bulat atau silinder; sikat gigi; sikat pengelupasan; sikat rambut; sikat rias;
sisir; sisir dan spons; spatula untuk penggunaan dapur; spons kosmetik; spons make-up; talenan; tas kosmetik [yang telah
terpasang]; teko besar; tempat (shakers) garam dan merica; tempat bedak dijual kosong; tempat gelas; tempat kue; tempat
lilin; tempat sabun; tongkat aplikator untuk merias wajah; turners [peralatan dapur]; vas bunga; wadah untuk keperluan kamar
mandi; wajan; whisks, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga===
===Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); Buffer kuku; Perangkat untuk perawatan tangan dan
kuku; Perkakas kebun dioperasikan dengan tangan; alat graving [alat-alat tangan]; bius kutikula; crimpers rambut, listrik;
gunting kuku; gunting*; keriting besi, non-listrik; kikir kuku; pelurus rambut, listrik; pencukur [instrumen tangan]; pinset; pisau
cukur; rambut keriting setrika, listrik===
===Kacamata renang; Peluit isyarat; Penyangga tangan, penyangga, dan dudukan disesuaikan untuk perangkat elektronik
genggam, yaitu, telepon pintar, komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; USB flash drive kosong;
aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone (earphone cushions), bantalan earphone (earphone pads), dan sarung earphone
(earphone cases); alarm peluit; bingkai kacamata; casing, cover dan selongsong untuk menyimpan laptop; helm pelindung;
kacamata dan kacamata hitam; kacamata pelindung; kompas magnetik; kompas terarah; kompas untuk mengukur; kotak
kacamata; lensa kacamata; masker debu; masker pelindung wajah untuk mencegah kecelakaan atau cedera; pelindung
wajah, selain untuk keperluan medis; peluit olahraga; pemegang kacamata; penutup, tas, kasing, selongsong, tali pengikat
dan lanyard untuk komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam
tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, set top box, dan pemutar dan perekam audio dan video; sarung tangan
pelindung; tas disesuaikan untuk laptop===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033222
: 12/05/2021 00:27:19
:
: PT. Food Retail Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tuna Raya No.5 Muara Baru Ujung, PPS Nizam Zachman, Kel. Penjaringan, Kec.
Penjaringan, Jakarta Utara 14440, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14440
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ICHIBA OMAKASE dan huruf kanji
: ICHIBA OMAKASE dan huruf kanji. Huruf kanji dibaca ICHIBA. Terjemahan ICHIBA = PASAR

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Laut dan Putih
: 43
: ===Bar; Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang

740

menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Jasa bar; Jasa restoran yang diberikan dalam
bentuk kerjasama waralaba; Kantin; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan restoran yang diberikan
dalam kerangka kerja waralaba; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Penyediaan fasilitas dapur;
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Restoran; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); jasa
konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa memasak makanan; kafe; katering makanan dan minuman; layanan
bar; layanan bistro; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan ruang publik,
bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; penyajian makanan dan minuman; penyediaan informasi
tentang penyediaan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman; pusat makanan/jajan; restoran swalayan;
restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033223
: 12/05/2021 00:51:53
:
: lia indriany

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl kemakmuran raya no 288 kel. derwati kec. rancasari rt 005 rw 013 bandung, Kota
Bandung, Jawa Barat, 40292
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: hanya sebuah penamaan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: koral terang
: 25
: ===Busana Muslim; Mukena; Pakaian muslim; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt,
atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas,
mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju
kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; alas kaki; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas
kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki untuk wanita; alas kaki, bukan untuk olahraga; alas kaki, termasuk
sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; baju; kurta (pakaian);
pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki, tutup kepala; sandal jepit [alas kaki]; sendal; sendal
flip-flop; sepatu; sepatu dan alas kaki; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan,
pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana
olahraga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021033224
: 12/05/2021 03:37:56
:
: ANWAR

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kebon Kelapa, RT. 005 RW. 011, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 12220
: Andi Irhami SH
: Jalan Kebon Kelapa No. 41 RT. 004 RW. 011 Grogol Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PEJUANG SILIWANGI INDONESIA 1922
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Hijau, Kuning, Merah.
: 45
: ===Organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pelayanan kemasyarakatan; Organisasi sosial kemasyarakatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

: DID2021033225
: 12/05/2021 05:00:44
:
: OFF-WHITE LLC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: c/o Gelfand, Rennert & Feldman, LLP
360 Hamilton Ave., #100
White Plains, New York, 10601
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: Crossed OFF logo

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 20, 24, 27
: ===bantal; bantalan; bingkai gambar; cermin; gelang identifikasi, bukan dari logam; karya seni dari kayu, lilin, plester atau
plastik; kasur; kerang; kuning amber; meerschaum; patung-patung resin cor dingin; perabotan; pintu berhenti, bukan dari
logam atau karet; tempat tidur; tulang, tanduk, tulang paus atau tulang mutiara yang belum dikerjakan atau belum
dikerjakan===
===Alas piring dari bahan tekstil; Alas piring dari tekstil; Handuk; Selimut; alas tidur (seprei); bahan linen untuk alas tidur;
bahan tekstil; cuci kain; gorden; handuk mandi; handuk pantai; kain kaskade; kain katun; kain pelapis; kain tirai; kain*; kerutan
debu; lap muka; linen mandi; linen rumah tangga; melempar; penutup kasur; penutup tempat tidur; permadani tekstil;
saputangan tekstil; sarung bantal; selimut [tempat tidur]; selimut penutup; selimut tempat tidur; selimut untuk hewan peliharaan
rumah tangga; selimut yang diisi dengan kapas; seprei; sprei; syal [kain]; taplak meja dari tekstil; tikar tempat vinil [pengganti
tekstil]===
===Karpet-karpet; alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; hiasan dinding [non-tekstil]; karpet; keset kamar mandi;
penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding vinil; penutup permukaan keras untuk lantai;
perbatasan menjadi hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; tikar dan tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi
lantai yang ada; tikar pintu; tikar yoga; wallpaper===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033226
: 12/05/2021 05:28:46
:
: OFF-WHITE LLC

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: c/o Gelfand, Rennert & Feldman, LLP
360 Hamilton Ave., #100
White Plains, New York, 10601
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: OFF
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 34, 20, 8, 10, 27
: ===Barang-barang perokok untuk rokok elektronik; Barang-barang perokok, bukan dari logam mulia; asbak untuk perokok;
barang-barang perokok dari logam mulia; filter rokok; kantong tembakau; kertas penyerap untuk pipa tembakau; korek api;
korek api cerutu; kotak rokok; kotak tembakau; pemantik rokok; pembersih pipa untuk pipa tembakau; pemegang cerutu;
pemotong cerutu; pipa tembakau; pipa vaporizer rokok tanpa asap; rokok elektronik; rokok yang mengandung pengganti
tembakau, bukan untuk keperluan medis===
===bantal; bantalan; bingkai gambar; cermin; gelang identifikasi, bukan dari logam; karya seni dari kayu, lilin, plester atau
plastik; kasur; kerang; kuning amber; meerschaum; patung-patung resin cor dingin; perabotan; pintu berhenti, bukan dari
logam atau karet; tempat tidur; tulang, tanduk, tulang paus atau tulang mutiara yang belum dikerjakan atau belum
dikerjakan===
===Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); Buffer kuku; Perangkat untuk perawatan tangan dan
kuku; Perkakas kebun dioperasikan dengan tangan; alat graving [alat-alat tangan]; bius kutikula; crimpers rambut, listrik;
gunting kuku; gunting*; keriting besi, non-listrik; kikir kuku; pelurus rambut, listrik; pencukur [instrumen tangan]; pinset; pisau
cukur; rambut keriting setrika, listrik===
===Aparat dan instrumen untuk perawatan kulit; Aparatus listrik pijat wajah untuk keperluan estetika dan rumah tangga
(medis); Masker untuk terapi wajah; Peralatan untuk memijat mata; Sarung tangan pelindung untuk tujuan medis; celana
kompresi; kaus kompresi; masker pelindung wajah untuk perlindungan terhadap infeksi virus; masker sanitasi untuk tujuan
medis; perisai perlindungan wajah untuk tujuan medis; pijat aparat untuk penggunaan pribadi===
===Karpet-karpet; alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; hiasan dinding [non-tekstil]; karpet; keset kamar mandi;
penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding vinil; penutup permukaan keras untuk lantai;
perbatasan menjadi hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; tikar dan tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi
lantai yang ada; tikar pintu; tikar yoga; wallpaper===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033227
: 12/05/2021 06:04:21
:
: PT. GARUDA SOLUSI KREATIF

540 Etiket

: RUKO MAHKOTA MAS BLOK H NO 36, CIKOKOL, KEC. TANGERANG, KOTA
TANGERANG, BANTEN, Kota Tangerang, Banten, 15117
: Cut Dian Purnama S.H
: Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok K No. 28, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta
Pusat
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: INFOSENZ + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: abu-abu
: 9, 42
: ===Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam grup komunikasi, yaitu
olahpesan cepat, media sosial, berbagi file, dan pencarian serta posting teks, video, gambar, dan multimedia lainnya; Aplikasi
mobile yang dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam komunikasi group, yaitu pengiriman
pesan secara instan, media sosial, file sharing, dan mencari dan memposting teks dan gambar; Perangkat lunak komputer
untuk menganalisa informasi pasar; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi
keuangan; Peranti lunak komputer yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pengalaman melihat, mendengarkan
dan bermain dengan memilih dan mengatur tampilan dan kinerja element audio, video, dan audiovisual oleh pengguna di
bidang musik, video, olahraga, berita, ulasan, cuaca, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness); Pustaka perangkat
lunak untuk digunakan dalam analisa data; alat komunikasi data yang mengirimkan data dan informasi ke database; alat untuk
memproses, mentransmisikan dan menyimpan informasi basis data; peralatan teknologi informasi; perangkat keras dan
perangkat lunak komputer; perangkat keras dan perangkat lunak komputer audio-video; perangkat keras komputer untuk
kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, pembelajaran algoritma, dan analisa data; perangkat lunak komputer untuk
mengakses direktori informasi yang dapat diunduh dari jaringan komputer global; perangkat lunak simulasi pelatihan
augmented reality di bidang teknologi informasi; perangkat lunak untuk mencari dan mengambil informasi di seluruh jaringan
komputer; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat dan mengelola profil media sosial dan akun pengguna; perangkat
lunak yang direkam dan dapat diunduh untuk kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, pembelajaran algoritma, dan analisa
data; piranti lunak komputer untuk manajemen teknologi informasi (IT), manajemen infrastruktur IT, manajemen infrastruktur
IT, manajemen infrastruktur IT jarak jauh, manajemen aset dan inventaris IT, otomasi proses IT, manajemen daur ulang
perangkat IT, keamanan IT, pelaporan IT dan prediksi IT, pemantauan kesalahan infrastruktur TI dan pemantauan kinerja IT;
piranti lunak komputer untuk manajemen help desk IT dan layanan help desk IT; piranti lunak komputer yang digunakan di
dalam analisa himpunan/kumpulan data yang besar; piranti lunak untuk mengkonfigurasikan, mengutip dan mengorder paket
layanan teknologi informasi dan piranti keras teknologi informasi; platform berbasis website dan aplikasi; program aplikasi
antarmuka (Application Programming Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa daring (online)
untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan, mengunggah,
mengunduh, mengakses dan mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk mengunggah,
mengunduh, mengakses, memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan, membagi dan
menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi; publikasi elektronik yang dapat
didownload dalam bentuk majalah, artikel, brosur, selebaran, lembaran data, bahan-bahan informasi, bahan-bahan instruksi
dalam bidang bisnis, perdagangan elektronik (e-commerce), teknologi informasi, cloud computing, telekomunikasi, internet,
pelatihan bisnis dan perdagangan elektronik (e-commerce), bisnis, penjualan, manajemen pemasaran dan keuangan; server
iklan, yaitu, server komputer untuk menyimpan iklan dan mengirimkan iklan ke situs web (websites); sistem pengolahan
data===
===Jasa analisa data teknis; Jasa komputer, yaitu, penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh online, perangkat lunak aplikasi pemrograman antar muka (API), dan widget perangkat lunak untuk pembelajaran
mesin, penggalian data, permintaan data, dan analisa data; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan
komputasi awan, pemrograman komputer, konsultasi keamanan komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain
perangkat lunak komputer, desain sistem komputer, layanan integrasi sistem komputer, konsultasi teknologi komputer,
layanan perlindungan virus komputer, konversi data atau dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi data program dan
data data komputer [bukan konversi fisik], enkripsi data dan layanan decoding, desain dan pengembangan program komputer
untuk telepon genggam, desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk komputer, diagnosis kesalahan pada
program komputer, hosting situs komputer [situs web], hosting perangkat lunak berbentuk layanan (Saas), pemeliharaan
perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer, penyediaan layanan
outsourcing di bidang teknologi informasi, memberikan informasi tentang teknologi komputer dan pemrograman melalui situs
web, menyediakan mesin pencari untuk internet, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi online yang
tidak dapat diunduh untuk komunikasi dengan komputer melalui jaringan komunikasi global, menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran elektronik, menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran nirkabel,
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk perdagangan elektronik, hosting
server, perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], konsultasi teknologi, konsultasi teknologi konsultasi, pemecahan masalah
perangkat lunak komputer [dukungan teknis], memperbarui perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan
komputer dan pencegahan resiko komputer, konsultasi desain situs web, desain situs web, menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menganalisis data keuangan dan menghasilkan laporan,
pemantauan elektronik atas aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi penipuan melalui internet; Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan komputasi awan, pemrograman komputer, konsultasi keamanan komputer, konsultasi
perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak komputer, desain sistem komputer, layanan integrasi sistem komputer,
konsultasi teknologi komputer, layanan perlindungan virus komputer, konversi data atau dokumen dari fisik ke media
elektronik, konversi data program dan data data komputer [bukan konversi fisik], enkripsi data dan layanan decoding, desain
dan pengembangan program komputer untuk telepon genggam, desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk
komputer, diagnosis kesalahan pada program komputer, hosting situs komputer [situs web], hosting perangkat lunak
berbentuk layanan (Saas), pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan
pencegahan risiko komputer, penyediaan layanan outsourcing di bidang teknologi informasi, memberikan informasi tentang
teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web, menyediakan mesin pencari untuk internet, menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi online yang tidak dapat diunduh untuk komunikasi dengan komputer
melalui jaringan komunikasi global, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh
untuk memproses pembayaran elektronik, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk memproses pembayaran nirkabel, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak
dapat diunduh untuk perdagangan elektronik, hosting server, perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], konsultasi teknologo,
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konsultasi teknologi konsultasi, pemecahan masalah perangkat lunak computer [dukungan teknis], memperbarui perangkat
lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan computer dan pencegahan resiko komputer, konsultasi desain situs web,
desain situs web, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menganalisis data
keuangan dan menghasilkan laporan, pemantauan elektronik atas aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi penipuan melalui
internet.; Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online untuk berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan umpan
balik / ulasan / penilaian, membentuk komunitas virtual, dan terlibat dalam jejaring sosial yang menampilkan media sosial
termasuk foto, audio, dan konten video pada topik umum kepentingan sosial; Layanan konsultasi, informasi dan konsultasi
yang berkaitan dengan verifikasi dan otentikasi identitas pengguna biometrik, verifikasi identitas, otentikasi identitas, transaksi
e-commerce, perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer, sistem perangkat lunak komputer online, sistem
keamanan data elektronik, kriptografi, enkripsi, dekripsi, pengodean dokumen identitas, otentikasi dan pelacakan produk dan
dokumen, pemantauan dan perlindungan merek, perangkat keras dan lunak pengenalan wajah, perangkat keras dan lunak
otentikasi sidik jari, perangkat keras dan lunak pengenalan suara, ancaman keamanan komputer, dan otentikasi data melalui
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); Penyediaan kit pengembangan perangkat lunak
komputer yang tidak dapat diunduh online untuk visi komputer, pembelajaran mesin, pembelajaran yang mendalam,
kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami, pembelajaran algoritma, dan analisa data; Penyediaan konsultasi, layanan
konsultasi dan informasi terkait Desain dan pengembangan perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, peralatan
telekomunikasi, ponsel, ponsel pintar, komputer tablet, komputer laptop dan perangkat dan aksesori genggam, perangkat
komunikasi kabel dan nirkabel, dan perangkat elektronik digital, keamanan komputer, Jasa-jasa komputer, layanan komputer
yang berkaitan dengan sistem analisis keuangan dan investasi, layanan komputer yang berkaitan dengan interkoneksi
perangkat keras dan perangkat lunak komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak aplikasi,
pemrograman komputer, analisa sistem komputer, desain sistem komputer, teknologi informasi, pengembangan basis data
komputer, konversi data atau dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi data program dan data komputer [bukan
konversi fisik], layanan komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks informasi, situs, dan sumber daya di jaringan
komputer, layanan komputer terkait dengan kompilasi dan pemrosesan data yang terkomputerisasi, membuat dan memelihara
situs web, hosting situs web, hosting server, sewa dan menyewakan perangkat lunak komputer, data komputer, peripheral
komputer, perangkat keras komputer, sistem komputer, instalasi pemrosesan data elektronik, peralatan dan instrumen listrik
dan elektronik, membuka kunci ponsel, ponsel pintar, komputer, dan perangkat elektronik digital, menyediakan perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh menggunakan kecerdasan buatan dan / atau pembelajaran mesin yang memungkinkan
pengguna untuk mendapatkan, mencari, membeli, memilih, mengelola, menganalisis, mengevaluasi informasi yang berkaitan
dengan layanan garansi, investasi, asuransi dan / atau reasuransi, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
untuk investasi, pemrosesan dan pengelolaan transaksi keuangan, merancang, membuat, dan hosting platform online untuk
memproses pembayaran elektronik, transaksi keuangan, manajemen keuangan dan administrasi melalui jaringan komunikasi
global, layanan komputer sehubungan dengan menyediakan situs web interaktif yang menampilkan teknologi yang
memungkinkan pengguna untuk masuk, mengakses, mencari, bertukar, dan mensintesis informasi dan menghasilkan laporan
untuk digunakan dalam pemilihan dan pengelolaan asuransi, reasuransi, garansi dan / atau rencana investasi, Penyedia
layanan aplikasi (ASP) menampilkan layanan hosting aplikasi perangkat lunak komputer pihak lain, Penyedia layanan aplikasi
(ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk membuat, membuat, mendistribusikan, mengunduh, mentransmisikan,
menerima, memutar, mengekstraksi, menyandikan, mendekode, menampilkan, menyimpan dan mengatur teks, grafik,
gambar, audio, video, dan konten multimedia , dan publikasi elektronik, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh secara online, jasa penyediakan mesin pencari untuk memperoleh data melalui internet dan jaringan komunikasi
elektronik lainnya, layanan komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks informasi online, situs dan sumber daya lain
yang tersedia di jaringan komputer global untuk pihak lain, Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat
lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat
lunak komputer untuk digunakan dalam manajemen basis data, perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) layanan yang
menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, penelitian dan pengembangan produk baru
untuk pihak lain; Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk
pembelajaran mesin, penggalian data, permintaan data, dan analisa data; Penyediaan penggunaan sementara atas perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh untuk permintaan data dan analisa data; desain dan pengembangan sistem entri data; desain
dan pengembangan sistem keamanan data elektronik; desain dan pengembangan sistem output data; desain dan
pengembangan sistem tampilan data; desain perangkat keras dan perangkat lunak komputer; desain sistem pemrosesan data;
desain sistem penyimpanan data; hosting ruang memori elektronik di Internet untuk media, situs, video, pengaturan media
sosial, surat kabar dan layanan iklan (dalam jaringan); jasa penelitian di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi; jasajasa penelitian dibidang media sosial; konsultasi di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer; konsultasi di dalam
bidang komputasi cloud dan analisa himpunan/kumpulan data yang besar; layanan komputer yang bersifat Perangkat Lunak
sebagai Layanan (SaaS), yaitu hosting perangkat lunak komputer dan layanan yang memanfaatkan perangkat lunak untuk
diakses oleh, atau mengunduh oleh, atau digunakan oleh, orang lain di bidang analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis,
analisis data, data besar, sistem pengujian, sistem pemodelan, sistem dan layanan simulasi dan di bidang penerapan Internet
of Things (IoT); layanan komputer, yaitu, mengkurasi (curating) konten dan iklan yang ditentukan pengguna online dan
menciptakan/membuat umpan media sosial; layanan teknologi informasi; menyediakan konsultasi teknologi di bidang media
sosial; menyediakan perangkat lunak untuk membuat dan mengelola profil media sosial dan akun pengguna; penelitian di
bidang teknologi informasi; penelitian, desain dan pengembangan sistem pemrosesan data; pengembangan perangkat keras
dan perangkat lunak komputer; pengembangan sistem pemrosesan data; pengembangan sistem transmisi data; pengujian
perangkat keras dan perangkat lunak komputer; penyediaan layanan dukungan teknologi piranti lunak dan konsultasi di bidang
piranti lunak komputer, pengembangan dan penggunaan piranti keras komputer, penggunaan peralatan jaringan, desain
jaringan komputer, desain penyimpanan, keamanan jaringan, keamanan cloud, desain dan analisa pusat data; penyediaan
situs media sosial; penyewaan perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer; perancangan dan pengembangan
perangkat keras dan perangkat lunak komputer; rekayasa teknologi informasi [TI]; rekonstruksi sistem basis data untuk orang
lain; sistem analisa dan optimasi atas alat memori flash yang tidak mudah berubah/hilang, pusat data, sistem komputer
hyperscale (menentukan skala dengan tepat untuk meningkatkan permintaan yang ditambahkan ke dalam sistem) dan sistem
analisa dan optimasi komputasi awan dan riset dan desain yang berhubungan dengannya===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D082021033228
: 12/05/2021 08:54:12
:
: REDINAL RIZKI YUDASWARA, SH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. kebon Gedang No.84 Rt002 Rw007 Maleer, Batununggal, Kota Bandung, Jawa
Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HAERANG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, putih
: 32
: ===MINUMAN BERKARBONASI, NON-ALKOHOL; Minuman ringan berkarbonasi; minuman berkarbonasi rasa buah;
minuman berkarbonasi tanpa-alkohol; minuman rasa berkarbonasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mekar Makmur No.29 Mekar Wangi, Kota Bandung, Jawa Barat
: Thelly Rope S.H., M.H.
: Law Office Lesse Indonesia Patent, Jl. Hadiah Utama V, Kavling Polri Blok B
VII/705A No. 34, RT. 004/ RW. 011 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol
Petamburan, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HUMMM + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning, orange, merah, biru muda, biru tua, putih
: 25
: ===Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana
pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; jaket [pakaian]; kaos;
kaos kaki; pakaian; pakaian santai; pakaian tidur [pakaian]; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria; pakaian untuk
wanita; pakaian, alas kaki, tutup kepala; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033229
: 12/05/2021 09:49:49
:
: DEVY ELLYSIA PURWA

: JID2021033230
: 12/05/2021 10:25:38
:
: CV. BARAKAT DOA KUITAN

540 Etiket

540 Etiket

: Jalan Selamat Riyadi, Kompleks Rumah 10, Nomor 16 RT 002/RW 001, Desa
Batuah Kecamatan Pulau laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, 72112
: Muhammad Erpani S.H.,LL.M
: Jl. Bumi Berkat RT.002 RW.001, Sungai Besar, Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LUCIFER F.C.
: Dalam bahasa Latin, kata "Lucifer" yang berarti "Pembawa Cahaya" (dari kata lux, lucis yang artinya
"cahaya" dan ferre artinya "membawa"), sebuah nama untuk "Bintang Fajar" (planet Venus ketika
muncul pada dini hari).

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, Biru Ocean, Hitam, Merah, Kuning, Putih
: 41
: ===Klub Sepak Bola; Liga Pertandingan Sepak Bola; Pendidikan olahraga dibidang sepak bola; Sekolah Sepak Bola; Stadion
Sepak Bola; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola; mengatur pertandingan sepak bola; mengorganisir dan
melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang sepak bola; organisasi permainan sepak bola; penyediaan jasa-jasa
perkemahan sepak bola [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033231
: 12/05/2021 10:39:44
:
: Dharma Budi Sadeli

540 Etiket

: Sunter Garden Blok D-5 No. 27, RT. 005 RW. 018,
Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YURIZUMI + Lukisan
: Huruf kanji dibaca YURIZUMI

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau tua, hijau muda, putih
: 3
: ===Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan rambut; kosmetik; kosmetik dan make-up; produk perawatan
tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan wajah [kosmetik]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033232
: 12/05/2021 10:44:03
:
: Madya Aferiani

540 Etiket

: Mutiara Depok Blok KB/5, RT. 009 RW. 013,
Kel. Sukmajaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok
, Jawa Barat
: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EDERFAME + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah muda magenta, putih
: 3
: ===Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan rambut; kosmetik; kosmetik dan make-up; produk perawatan
tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan wajah [kosmetik]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033234
: 12/05/2021 10:51:13
:
: PT. RESTU GRAHA DANA

540 Etiket

: JL. CITRA 7, RUKO CITRA 7 BLOK AO8 NO. 22, RT. 007/RW. 011, KEL.
KALIDERES, KEC. KALIDERES, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11840
: Dr. Irma Novita Andriani M.M.
: PT RUMAH PATEN INDONESIA MULA by Galeria Jakarta. Cilandak Town Square
Basement Level. Jl. T.B. Simatupang Kav. 17, Cilandak Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: RGD
: RGD = merupakan suatu penamaan. singkatan dari nama pemohon PT. Restu Graha Dana

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, merah dan biru
: 10
: ===Alat anestesi (pembiusan); Alat bedah dilengkapi tabung kecil untuk membuat lubang pada badan tempat buangan
darah/nanah; Anggota badan palsu; Bantal angin untuk keperluan medis; Benang bedah; Botol (tempat) kencing orang sakit
(wadah); Inhaler (alat medis yang dihisap); Inhaler hidrogen (alat yang dihisap); KASA STERIL UNTUK MEDIS; Kantong untuk
buang air kecil / kantong urine; Kantung penyimpan cairan (keperluan pembedahan); Kompresor (pembedahan); Kursi toilet
untuk keperluan medis; Masker medis; Masker pernapasan untuk pernapasan buatan; Matras angin untuk keperluan medis;
PERLAK BAYI; Pakaian medis; Pembersih lidah; Penyangga tapak kaki untuk alas kaki; Perabot khusus dibuat untuk
keperluan medis; Perban suspensi; Perlak untuk bayi yang tidak berdaya untuk buang air kecil atau besar; Pisau corn (untuk
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keperluan medis); Pompa buah dada untuk mengeluarkan air susu (Pompa ASI); Sarung tangan karet untuk untuk tujuan
medis; Sarung tangan lateks untuk keperluan bedah; Sarung tangan lateks untuk keperluan medis; Sumbat telinga (alat
pelindung telinga); Tandu Kursi; Tandu Paduan Aluminium untuk ambulans; Tang kecil catut (untuk keperluan medis); Tas
perkakas untuk penggunaan para dokter bedah dan dokter; Tempat tidur angin untuk tujuan medis; Tempat tidur khusus
dibuat untuk digunakan oleh pasien luka bakar; Tilam di bawah sprei untuk tempat tidur orang sakit; Tongkat penopang tubuh;
Tutup ujung tongkat penyangga untuk orang- orang cacat; Wadah khusus dibuat untuk limbah medis; Wadah untuk memberi
obat; alat pembawa cairan amalgam (penambal gigi); alat pijat perawatan kulit; alat terapi ultrasonik; alat untuk mengambil
sampel cairan tubuh; aparat ultrasound untuk tujuan medis; bantal kantong es untuk tujuan medis; bantal udara untuk tujuan
medis; benang untuk tujuan medis; bergetar bantal kursi pijat; berpakaian forceps; berpakaian forsep untuk tujuan bedah;
botol infus; botol penyimpanan ASI; celana ketat kompresi untuk tujuan medis; filter darah; filter untuk sinar ultraviolet, untuk
tujuan medis; gelang untuk tujuan medis; gelas bekam; gunting untuk operasi; inhaler untuk mengelola obat aerosol sistem
pernapasan pasien; inkubator untuk bayi; inkubator untuk tujuan medis; jarum injeksi untuk tujuan medis; jarum suntik sekali
pakai; jarum suntik sekali pakai untuk tujuan medis; jarum suntik untuk tujuan medis; kasur angin untuk bayi, untuk tujuan
medis; kasur untuk tujuan medis; koleksi tas darah untuk keperluan hewan; kondom rasa; kondom urin, sarung uri, kateter
kondom, sabuk ostomy; kontainer terutama disesuaikan untuk pembuangan jarum suntik; korset untuk tujuan medis; makan
cangkir untuk tujuan medis; makan katup botol; masker bedah; mendengar penutup telinga perlindungan yang digunakan
dalam industri konstruksi; mendukung lengkungan untuk sepatu; mendukung lutut untuk tujuan medis; pelindung
pendengaran; pelindung wajah transparan untuk digunakan oleh tenaga medis; pemijat kaki; penjepit untuk botol bayi;
penutup telinga perlindungan pendengaran digunakan dalam olahraga menembak; perban lutut, ortopedi; perban untuk sendi;
pisau untuk tujuan bedah; pisau untuk tujuan medis; pispot untuk pasien yang terbaring sakit; pompa payudara listrik; rompi
kompresi; sabuk dukungan bersalin untuk tujuan medis; sabuk perut; sabuk untuk tujuan medis; sarung tangan bedah; sarung
tangan karet untuk tujuan bedah; sarung tangan kompresi; sarung tangan untuk keperluan gigi; sarung tangan untuk
pemeriksaan medis; sarung tangan untuk pijat; sarung tangan untuk tujuan medis; selimut, listrik, untuk keperluan medis;
sendok garpu bedah; sepatu untuk tujuan medis; stimulator karet untuk keperluan gigi; stoking elastis untuk tujuan medis;
sumbat telinga; sumbat telinga untuk perlindungan terhadap kebisingan; sumbat telinga untuk tidur; sumbat telinga untuk
tujuan medis; tabung endotrakeal; tabung infus; termometer digital untuk tujuan medis; termometer untuk tujuan medis;
transfusi set===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033235
: 12/05/2021 10:52:25
:
: Matsui Koshi Limited

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: The Offices of Offshore Incorporations Limited, PO BOX 957, Offshore Incorporations
Centre,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands
: Mirfahry Hafiz S.H
: Jalan Palm Kuning III Blok BD/13 Sektor 1.3 BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GOLD CLASS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Emas, Kuning, Coklat dan Hitam
: 30
: ===Bihun instan; Campuran minuman berbahan dasar teh; Ekstrak coklat; Hasil produksi coklat; Kakao; Kopi Susu ; Kopi
bubuk; Kue; Mie; Minuman cokelat; Permen; Produk gula-gula dan kembang gula; Produk-produk kakao ; Saus celup
berbahan dasar coklat; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan sereal; Serpihan sereal; batangan berbahan dasar cokelat;
bihun; bihun [mie]; biskuit; biskuit asin; biskuit gurih; biskuit manis; biskuit-biskuit; bubuk coklat; bubuk teh instan; cokelat;
cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; cokelat-cokelat susu,
kacang atau buah; daun teh; ekstrak kopi; es krim; es krim buah; esensi kopi; gula karamel; gula pastilles (manisan); kembang
gula; kopi; kopi instan; krim-krim coklat; kue wafer berlapis cokelat; liquorice [gula-gula]; lolipop [gula-gula]; makanan ringan
dengan bahan dasar mie; makanan siap saji berbahan dasar mie; makanan siap santap berbentuk batangan berbahan dasar
cokelat; mie instan; mie telur; mie tepung; minuman berbahan dasar teh; minuman teh; minuman yang terbuat dari kopi;
olesan berbahan dasar cokelat juga mengandung kacang; olesan berbasis cokelat; pasta cokelat; pemanis-pemanis coklat;
permen karet; permen karet kunyah; permen karet kunyah bukan untuk keperluan medis; permen permen; permen rasa mint;
produk cokelat; produk-produk berbahan dasar cokelat; produk-produk roti untuk makanan; roti*; saus coklat; sediaan
Makanan dari Padi-padian; sediaan-sediaan berbahan dasar sereal; sereal bar; sereal jagung; sereal siap saji; sereal untuk
sarapan; sereal, diproses; teh; teh hijau; teh jahe; tepung beras; tepung jagung; tepung tapioka*; tepung terigu; tepung*; terasi;
toffee (gula-gula); wafer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033236
: 12/05/2021 11:06:18
:
: PT. Sinergi Saki Digdaya

540 Etiket

: The City Tower Lt. 12 Unit 1N, Jalan MH. Thamrin No. 81,
Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAKI + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat keemasan
: 3
: ===Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan rambut; kosmetik; kosmetik dan make-up; produk perawatan
tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan wajah [kosmetik]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033237
: 12/05/2021 11:09:29
:
: LION CORPORATION

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 3-7, 1 - Chome Honjo Sumida-Ku Tokyo-Japan
: Ir., Dodi Pujayanto M.M.,
: Komplek Kehakiman Jalan Perdata III Blok B6 Nomor 10

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KODOMO BABY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 3
: ===Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim
kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyakminyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
bedak untuk wanita dan anak-anak; kondisioner sampo; kosmetik; minyak wangi; parfum; parfum, eau de Cologne dan
aftershaves; pasta gigi; shampo rambut; wangi-wangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033238
: 12/05/2021 11:25:59
:
: Yayasan. Bina Sarana Bhakti

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. GANDAMANAH RT. 002 RW. RW. 012, KEL. TUGU SELATAN, KEC. CISARUA,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Lukisan Agatho
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Kuning, Coklat, Hitam, Putih
: 31
: ===Hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan dan bibit-bibit tanaman; Makanan ternak; Produk-produk benih
pertanian; Rangkaian bunga segar (buket); benih untuk hidroponik; benih untuk keperluan pertanian; benih untuk menanam
tanaman; benih yang belum diolah untuk keperluan pertanian; benih-benih; buah dan sayuran segar organik; buah segar
organik; hasil perkebunan; hasil pertanian; hewan air yang dapat dimakan, hidup; makanan hewan; produk kehutanan;
rempah-rempah Segar; sayuran segar organik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033239
: 12/05/2021 11:27:01
:
: LION CORPORATION

Alamat Pemohon

: No. 3-7, 1 - Chome Honjo Sumida-Ku Tokyo-Japan

740

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ir., Dodi Pujayanto M.M.,
: Komplek Kehakiman Jalan Perdata III Blok B6 Nomor 10

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KODOMO WIPES
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 3
: ===Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim
kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyakminyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
bedak untuk wanita dan anak-anak; kondisioner sampo; kosmetik; minyak wangi; parfum; parfum, eau de Cologne dan
aftershaves; pasta gigi; shampo rambut; wangi-wangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033240
: 12/05/2021 11:31:59
:
: Suyudi

540 Etiket

: Gosarang, RT. 001 RW. 002,
Kel. Tlogoayu, Kec. Gabus, Kab. Pati, Jawa Tengah
, Jawa Tengah
: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Madoma Face And Body Soap
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau kebiruan, putih
: 3
: ===Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan rambut; kosmetik; kosmetik dan make-up; produk perawatan
tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan wajah [kosmetik]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033241
: 12/05/2021 11:40:40
:
: LION CORPORATION

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 3-7, 1 - Chome Honjo Sumida-Ku Tokyo-Japan
: Ir., Dodi Pujayanto M.M.,
: Komplek Kehakiman Jalan Perdata III Blok B6 Nomor 10

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SYSTEMA SENSITIVE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 3
: ===Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim
kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyakminyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
bedak untuk wanita dan anak-anak; kondisioner sampo; kosmetik; minyak wangi; parfum; parfum, eau de Cologne dan
aftershaves; pasta gigi; shampo rambut; wangi-wangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033242
: 12/05/2021 11:52:08
:
: LION CORPORATION

Alamat Pemohon

: No. 3-7, 1 - Chome Honjo Sumida-Ku Tokyo-Japan

540 Etiket

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ir., Dodi Pujayanto M.M.,
: Komplek Kehakiman Jalan Perdata III Blok B6 Nomor 10

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SYSTEMA NANO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 3
: ===Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim
kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyakminyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
bedak untuk wanita dan anak-anak; kondisioner sampo; kosmetik; minyak wangi; parfum; parfum, eau de Cologne dan
aftershaves; pasta gigi; shampo rambut; wangi-wangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033243
: 12/05/2021 11:54:38
:
: Hendri Tanoto, BBS

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl B Aceh No 109, Medan Kel Pandau Hulu I Kec Medan Kota, Kota Medan,
Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BAKED-WELL AT LAURENCE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru - Putih
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa/layanan klub makan; Kafe kopi; Membuat reservasi dan pemesanan untuk
restoran dan makanan; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Restoran Prasmanan; Tempat
penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan lounge koktail; lounge===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033244
: 12/05/2021 12:11:57
:
: LION CORPORATION

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 3-7, 1 - Chome Honjo Sumida-Ku Tokyo-Japan
: Ir., Dodi Pujayanto M.M.,
: Komplek Kehakiman Jalan Perdata III Blok B6 Nomor 10

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SYSTEMA CLEAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 21
: ===Barang-barang sikat; Kepala sikat gigi listrik; Pengganti kepala sikat gigi; Sediaan bahan pembuat sikat; Sikat gigi untuk
gigi buatan; sikat gigi; sikat gigi elektrik; sikat untuk antar gigi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033246
: 12/05/2021 12:30:42
:
: LION CORPORATION

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 3-7, 1 - Chome Honjo Sumida-Ku Tokyo-Japan
: Ir., Dodi Pujayanto M.M.,
: Komplek Kehakiman Jalan Perdata III Blok B6 Nomor 10

Tipe Merek

: Merek Kata

740

540 Etiket

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: MAMA EXTRA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 3
: ===Pembasmi jamur yang pada kaca mobil; deterjen; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring; deterjen untuk
keperluan dapur; deterjen untuk keperluan rumah tangga; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain,
penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu,
deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh,
perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi,
penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; sediaan untuk membuka blokir pipa limbah;
sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; sediaan-sediaan untuk
membersihkan dan mencuci===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033247
: 12/05/2021 13:26:58
:
: Tatang Suganda

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Palmerah Utara No.76, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TOKYO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 8
: ===Alat Pengasah Manual; Alat pemotong ujung (alat tangan); Alat pengebor; Alat perata batu gerinda; Alat-alat pengasah;
Baja pengasah, kikir; Batu asah; Gerek sedok, pahat lekuk (perkakas tangan); Martil; Mata gerinda diamond; Pahat Pengukir;
Palu besi; Pengasah palu; Tang potong; alat pemotong [alat-alat tangan]; alat pengasah mata pisau; batu asah baja; batu
asah sabit; batu gerinda; besi pengasah; mata pisau; mata screw driver; pahat; palu; palu kayu; tang crimping===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033248
: 12/05/2021 14:45:17
:
: Alexandre Raymond Kandou

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. MPR Raya No. 2 Cilandak, RT/RW 003/011, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12430
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: The Kana House
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dongker dan orange/Kuning (Navy Bue and Orange/dark yellow)
: 36
: ===Investasi properti; Jasa penyediaan real estate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa
yang berkaitan seperti agen dan makelar property, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan property, pengelolaan
property; Jasa penyewaan, pengelolaan lahan, dan penjualan properti; Jasa real estat, yaitu, pengembangan, penyewaan,
pengelolaan, peminjaman, dan perantara apartemen, kondominium, properti bagi waktu (timeshare), properti perumahan,
properti liburan, dan fasilitas serta kelengkapan terkait real estat; pengelolaan fasilitas untuk real estat dan properti;
pengembangan properti dan real estat; penjualan real estat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021033249
: 12/05/2021 15:05:52
:
: SITI CHOLIFAH

Alamat Pemohon

:

740

540 Etiket

Dusun Kembang, RT. 005, RW. 001 , Kel/Desa Pakuniran, Kec. Pakuniran, Kab.
Probolinggo, Prov. Jawa Timur , Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, 67290
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ifa Beauty
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah; Pink
: 44
: ===Klinik Mata; Klinik kecantikan; Klinik medikal; Layanan Klinik Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin; Layanan klinik medis
yang menyediakan obat-obatan China, perawatan kesehatan sehubungan dengan obat-obatan China; jasa klinik; klinik
khitan/sunat; layanan klinik bedah plastik dan kosmetik; layanan klinik gigi; layanan klinik kesehatan; layanan klinik medis;
layanan klinik medis keliling; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan penitipan siang hari klinik medis untuk
anak-anak yang sakit; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit; menyediakan informasi di bidang
layanan medis, layanan klinik medis, rawat inap, pemeriksaan fisik, kedokteran gigi, layanan farmasi untuk resep kecantikan
atau sediaan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033251
: 12/05/2021 15:31:35
:
: PT BEAULIFE INSPIRASI NUSANTARA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GENERALI TOWER LANTAI 15 UNIT D&H, JL. H. R. RASUNA SAID, KELURAHAN
KARET KUNINGAN, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: atme NUTRITIOUS FIBRE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 5
: ===Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan
dan stamina dan kecantikan; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti makanan untuk keperluan medis;
campuran minuman suplemen diet bubuk rasa buah; campuran minuman suplemen diet rasa buah; campuran minuman
suplemen nutrisi bubuk; serat biji rami untuk digunakan sebagai suplemen makanan; suplemen minuman kolagen; suplemen
nutrisi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ECO TREE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 9, 12
: ===Alat Meteran; Alat untuk mengukur/ memantau/ menganalisa konsumsi listrik; alat ukur; meter kecepatan; meter konsumsi
bahan bakar===
===RV [kendaraan rekreasi]; Traktor termasuk traktor penarik; Truk; alarm anti-pencurian untuk kendaraan; bagian struktural
untuk kendaraan darat; bus; gerbong; kendaraan bermotor; kendaraan elektrik; kendaraan-kendaraan dengan penggerak
empat roda yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan offroad atau on road dan mempunyai jarak yang tinggi antara bodi mobil
dengan permukaan tanah (sport utility vehicles) ; mobil; mobil balap; mobil sport; tambalan karet perekat untuk memperbaiki
ban dalam atau ban; traktor; truk; truk forklift; van [kendaraan]===

740

: DID2021033252
: 12/05/2021 15:51:50
:
: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033253
: 12/05/2021 15:54:16
:
: Gianina

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mandala Utara V / 5, RT. 007 / RW. 007 Tomang, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11440
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CARE STUDIOS = Penamaan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam , putih
: 20
: ===Perabotan rumah, bagian untuk perabotan, bingkai, khususnya kayu dan bahan penggantinya, atau plastik; bingkai
cermin; bingkai foto; bingkai gambar; cermin; furnitur, cermin, bingkai foto; kaca bingkai; mebel; perabot-perabot rumah dari
kayu, gabus, rumput, buluh rotan, tanduk, tulang, gading, baleln, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat, magnesium dan
bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033254
: 12/05/2021 16:17:09
:
: Gianina

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mandala Utara V / 5, RT. 007 / RW. 007 Tomang, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11440
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CARE STUDIOS = Penamaan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 21
: ===Barang pecah belah; Mug keramik; tempat bumbu, untuk penggunaan rumah tangga; sisir; cangkir; wadah minum terbuat
dari gelas dan plastik; sikat gigi listrik dan non-listrik; kotak makan siang; piring; wadah sikat gigi; spons mandi; toilet kecil
untuk anak-anak, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka
dan/atau aksesoris boneka; barang pecah belah, porselen dan gerabah; barang porselen; peralatan rumah tangga; peralatan
rumah tangga dan dapur; porselen-porselen dan barang-barang tembikar; pot keramik; sikat; sisir; tembikar; wadah kaca
rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021033255
: 12/05/2021 16:25:36
:
: PT. Galang Kangin Software

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mahendradata, Selatan Lapangan Kompyang Sujana, Ruko No. 01, Desa Tegal
Kertha, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, 80119
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Pisuka
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Biru Muda, Biru Tua, Merah, Hitam, Putih
: 35
: ===Jasa bisnis, yaitu, penyediaan area pasar online yang memungkinkan para pengguna untuk melihat dan membeli barang

740

dan jasa pada jaringan komputer global; Jasa penyedia pasar online bertemuanya pengguna jasa dan penyedia jasa dengan
berbagai ketrampilan dan pengalaman; Penyediaan tempat pasar online untuk pengguna jasa dan penyedia jasa tenaga kerja
professional/pencari kerja dengan berbagai jenis ketrampilan dan pengalaman; jasa-jasa perdagangan online, yakni,
mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; mengoperasikan pasar online untuk penjual

Halaman 667 dari 1262

dan pembeli barang dan jasa perawatan gigi; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli
barang dan jasa; menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan
memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain; penyediaan fasilitas pasar online untuk menghubungkan penjual
dengan pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar online; penyediaan tempat pasar online untuk pembeli dan
penjual barang dan jasa; perdagangan barang dan jasa yang terotomatisasi dan terkomputerisasi untuk orang lain yang
disediakan melalui jaringan informasi komunikasi global, yakni, penyediaan pasar online kepada penjual dan pembeli barang
dan jasa===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033257
: 12/05/2021 17:48:16
:
: Lei Gao

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 112, Gate 1, Building 8, Cangnan Hutong, Dongcheng District, Beijing, 100000
: Agus Widodo S.H.,M.H.,
: Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LOGO + FINUTE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 30
: ===Pasta; biskuit-biskuit; gula-gula; makanan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan
berbasis sereal; minuman berbahan dasar teh; sereal bar; sereal jagung; serpihan Oat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033258
: 12/05/2021 18:18:05
:
: Lei Gao

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 112, Gate 1, Building 8, Cangnan Hutong, Dongcheng District, Beijing, 100000
: Agus Widodo S.H.,M.H.,
: Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LOGO + GOOD LIFE FINUTE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 30
: ===Pasta; biskuit-biskuit; gula-gula; makanan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan
berbasis sereal; minuman berbahan dasar teh; sereal bar; sereal jagung; serpihan Oat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033259
: 12/05/2021 18:52:31
:
: GINA LEVINA

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. A. Yani 82 Kav. 26 RT.002 RW.002, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah
Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, Kota Bogor, Jawa Barat
: Heri Aryanto S.H., M.H
: Mayapada Tower 11th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ANTHOLOGY COFFEE AND TEA + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, abu-abu
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kafe kopi; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafetaria; Kedai
kopi; Kedai teh; Restoran; kafe; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kopi dan bar teh;
tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033260
: 12/05/2021 19:22:10
:
: MUHAMMAD JA'FAR AUDAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JI. H. Noor Rt. 006 Rw. 001 Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ETUMAX + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, KUNING EMAS
: 5
: ===Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk penggunaan medis; Bahan serat yang berhubungan dengan makanan
(dietary fiber) yang larut dalam air (water-soluble) untuk penggunaan/keperluan industri; Bahan-bahan untuk sediaan farmasi,
sediaan makanan untuk bayi dan makanan untuk bayi, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Cairan antiseptik untuk
tangan tanpa bilas air; Garam-garam air mineral untuk keperluan medis; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk
tablet; Jamu memelihara kesehatan; Jelly (vaselin) untuk keperluan medis; Jintan Hitam (Herbal); Kopi stamina yang
mengandung obat; MINYAK ANGIN; Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Makanan dan makanan ringan berbahan dasar
buah, sayuran, sereal, oatmeal dan kelapa untuk bayi dan bayi baru lahir; Makanan dan minuman untuk wanita hamil atau
menyusui, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Makanan diet untuk penggunaan medis; Makanan ringan untuk bayi;
Makanan untuk bayi dengan kebutuhan diet khusus; Makanan untuk bayi, jabang bayi dan orang cacat; Makanan untuk orang
sakit; Makanan yang telah difortifikasi untuk penggunaan medis; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing;
Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman jahe merah yang mengandung obat; Minuman kesehatan yang
mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk
keperluan medis; Minuman mengandung obat; Minuman pelangsing; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman
suplemen dari madu; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan;
Minuman untuk kesehatan; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin
untuk kesehatan; Minyak Telon; Minyak gosok; Minyak jintan Hitam (Herbal); Minyak kayu putih; Obat herbal rasa madu; Obat
herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat herbal
yang mengandung madu; Obat tradisional stamina pria; PEMBALUT HIGIENIS; Pembalut kedokteran; Pembalut tipis untuk
orang yang tidak mampu menahan buang air sekali pakai; Pembalut untuk haid; Permen karet yang mengandung nikotin
(untuk medis); Permen yang diperkaya dengan kalsium; Persiapan makanan biologis; Plester dan bahan untuk pembalut;
Produk madu untuk penggunaan medis, farmasi atau terapeutik; Produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi
obat; Sampo rambut mengandung obat; Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan; Serat untuk diet; Serat untuk keperluan
diet; Serat yang berhubungan dengan makanan (dietary fiber) sebagai bahan baku untuk penggunaan/keperluan industri;
Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai
komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen
vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau
dengan madu; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional,
Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak
angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis,
salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu
hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur
untuk keperluan medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan
minuman penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; TONIK OBAT KUAT; Vitamin,
mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; air mineral untuk keperluan medis; air yang diperkaya nutrisi untuk
keperluan medis; air yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; alkali iodida untuk keperluan farmasi; antioksidan
[suplemen makanan]; bubuk pengganti makanan bergizi; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti
makanan untuk keperluan medis; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; energy bar digunakan
sebagai suplemen makanan; hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; jamu-jamuan pelangsing tubuh; kapsul pelangsing;
kolagen untuk keperluan medis; kosmetik yang mengandung obat; krim antijamur untuk keperluan medis; makanan dan
minuman bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam
berbagai rasa; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan zat diet yang diadaptasi
untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau
kedokteran hewan, makanan untuk bayi; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan yang diresapi ganja
untuk tujuan medis; makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman
elektrolit untuk keperluan medis; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman kesehatan
menambah vitalitas badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan untuk keperluan medis (antioksidan);
minuman kesehatan yang mengandung ginseng; minuman obat; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik rasa;
minuman pengganti elektrolit untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi untuk keperluan medis;
minuman untuk bayi; minuman yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; minuman yang diresapi ganja untuk tujuan
medis; obat antijamur; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan farmasi; obat-obatan herbal; obat-obatan pelangsing
tubuh; pasta gigi obat; pembalut wanita; pembalut, kedokteran; pengganti makanan gizi; permen karet bebas gula untuk
penggunaan medis; permen karet kunyah untuk keperluan medis; permen karet nikotin untuk digunakan sebagai bantuan
untuk berhenti merokok; permen karet obat; permen karet rasa mint untuk keperluan medis; permen karet rasa mint untuk
penggunaan medis; permen karet untuk keperluan medis; permen untuk keperluan medis; permen yang diperkaya kalsium
untuk keperluan medis; permen yang mengandung obat; permen, obat; petroleum jelly untuk keperluan medis; pil pelangsing;
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produk dan suplemen makanan kesehatan; propolis untuk keperluan farmasi; propolis untuk keperluan pengobatan atau
terapi; ragi bir untuk digunakan sebagai suplemen makanan; royal jelly [suplemen gizi]; royal jelly untuk keperluan medis;
sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan medis untuk tujuan pelangsingan; sediaan-sediaan diet
untuk keperluan pelangsingan (kesehatan); serat biji rami untuk digunakan sebagai suplemen makanan; serat makanan; serat
makanan untuk digunakan sebagai bahan dalam pembuatan suplemen makanan; serat makanan untuk membantu
pencernaan; serat makanan untuk mengobati sembelit; serat untuk keperluan medis; serbuk minuman kesehatan rasa beras
kencur; sirup untuk keperluan farmasi; suplemen diet propolis; suplemen diet royal jelly; suplemen makanan alami untuk
mengobati claustrophobia; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan
bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk butiran; suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk
keperluan medis; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan dengan efek kosmetik;
suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet; suplemen makanan
hewan; suplemen makanan mineral; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen minuman kolagen; suplemen nutrisi
atau makanan dalam bentuk daya atau sachet; suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat minuman effervescent
ketika ditambahkan ke air; susu formula untuk digunakan dalam makanan bayi dalam paket yang sudah ditentukan
sebelumnya; teh pelangsing untuk keperluan medis; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral dan elemen, baik secara
individu atau dalam kombinasi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033261
: 12/05/2021 19:23:43
:
: MUHAMMAD JA'FAR AUDAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JI. H. Noor Rt. 006 Rw. 001 Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ETUMAX + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, KUNING EMAS
: 30
: ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Bahan makanan yang sudah disiapkan dalam bentuk saus-saus; Bahan

740

pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bahan pengental untuk memasak makanan; Bakpao rasa Kacang Merah,
rasa kacang hijau, rasa kacang tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang hijau pandan, rasa talas, rasa bengkoang
asin, rasa labu dan rasa ayam kecap; Beras; Bubuk herbal untuk membuat makanan dan minuman herbal; Bumbu Gulai;
Bumbu instan bubuk; Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Bumbu pecel; Bumbu rendang; Bumbu siap saji; Bumbu-bumbu
yang mengandung monosodium glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran;
Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Cone snack [makanan ringan
berbahan dasar tepung]; Ekstra ragi untuk makanan; Es cincau; Es krim novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan penutup
es krim; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer)
dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Hasil produksi Madu; Jus jahe [minuman]; Kecap; Kedelai bubuk untuk
digunakan sebagai makanan; Kopi jahe; Kue kering (pastri); Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Makanan
batang berenergi berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan
penutup beku berupa air es dengan rasa; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan terutama terdiri dari
gandum; Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie; Makanan yang mengandung tepung; Mie; Mie Aceh; Mie
kering (rehydratable) seperti soba kering (organik), udon kering (organik), ramen kering (organik), somen kering (organik); Mie
yang terbuat dari Jagung; Minuman Air Tebu Nostalgia; Minuman Sirsak Markisa; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh
hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman berbahan dasar madu; Minuman berbahan dasar
makanan berbasis susu (dairy); Minuman berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga rosella;
Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman es krim; Minuman jahe; Minuman jahe merah; Minuman jahe merah
siap minum; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman kunyit asam; Minuman serbuk daun
kelor organik royal moringa rasa jahe (moringa ginger); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe
(moringa coffe ginger); Minuman teh dengan atau tanpa susu; Minuman temulawak; Nasi, pasta dan mie; Permen Jahe;
Produk kembang gula rami yang dapat dimakan dan produk kembang gula yang berasal dari atau diresapi dengan rami;
Produk makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; Produk untuk
bumbu atau penyedap bahan makanan, rempah-rempah yang dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes, mayones; Saffron
(rempah-rempah); Sambal Bawang; Sambal Cabe Hijau; Sambal Ikan Teri; Sambal Matah; Sambal Terasi; Sambal bakso;
Sambal cobek; Sambal goreng; Sambal tabur; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk;
Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Sediaan-sediaan tepung untuk
makanan; Seduhan dari rempah-rempah; Snack Bar (Makanan); air madu; bahan makanan untuk adonan roti dan kue;
bawang putih cincang [sambal]; bihun; bihun [mie]; bubuk kurma kering [pemanis alami]; bubuk madu mentah kering [pemanis
alami]; bumbu dan bumbu berbasis kakao untuk makanan dan minuman; bumbu olahan [bumbu]; coklat; cuka kurma; daun
stevia (pengganti gula); garam; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk
makanan atau minuman; gula aren; gula cair; gula kurma; gula madu herbal; gula tebu pasir; gula, madu, sirup; jahe yang
diawetkan [bumbu]; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kembang gula; keripik kacang
(gula-gula); kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; kue basah; kue beras; kue jahe; lada [bumbu];
madu; madu campuran; madu herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu mustard; madu untuk makanan dan minuman;
madu, madu sirup; makanan batang berenergi berbahan dasar kakao; makanan beku terutama terdiri dari pasta; makanan
pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis); makanan pengganti berbahan dasar sereal dalam
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bentuk batangan (non-medis); makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik;
makanan ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan
berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan dengan bahan dasar mie;
makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie; maté (minuman infused); mie ayam; mie
bebas gluten; mie goreng; mie instan; mie telur; mie tepung; mie yang terbuat dari tanaman kelor; mie, dimasak atau tidak
dimasak; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar,
boba, dan krim busa manis; minuman berbasis chamomile; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan
dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman herbal alang-alang; minuman jahe merah dengan atau tanpa susu;
minuman kopi dengan buah-buahan; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi;
minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak); minuman teh; minuman teh boba; minuman wedang jahe;
minuman yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk matcha; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; paket makanan
yang terdiri dari pasta atau nasi; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa lemon, selain minyak esensial,
untuk makanan atau minuman; perasa teh untuk makanan atau minuman; perasa vanila untuk makanan atau minuman;
perasa vanila untuk minuman; permen; permen gula tanpa obat; produk-produk kopi; propolis [lem lebah] untuk makanan
manusia; ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; rempah-rempah bubuk; roti jahe; sambal; sambal kacang; sambal pedas;
saos; saos tomat; sediaan malt barley untuk digunakan dalam membuat minuman; sediaan minuman kopi; sediaan-sediaan
untuk minuman cokelat ; sirup kurma [pemanis alami]; tablet madu herbal [permen]; tepung beras; tepung bumbu; tepung
kacang hijau; tepung kentang untuk makanan; tepung untuk makanan dan minuman; tepung*===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033262
: 12/05/2021 22:05:30
:
: GIRI MUKTI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. RANCAMANYAR II NO.16-18 RT.002/RW.008 KELURAHAN.GUMURUH KECAMATAN.BATUNUNGGAL - KOTA BANDUNG - JAWA BARAT, Kota Bandung,
Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: UK UNICLOTH KINGDOM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, MERAH, PUTIH
: 25
: ===Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Pakaian dalam; baju kaos (t-shirt); celana atletik; celana bayi [pakaian]; celana olahraga;
celana panjang; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana
panjang untuk pria; celana pendek; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; kaos; kaos sepak bola; kaos
singlet; kaos t shirt; kaos yoga; pakaian; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita; sandal bayi;
sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sepatu; sepatu sandal; setelan celana untuk wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033263
: 12/05/2021 22:40:19
:
: ERWIDA ROSTANITA DJATMIKO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Royal Residence Blok B3/06 RT. 003 RW. 002 Kel. Babatan Kec. Wiyung - Kota
Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ERD SKINCARE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Peach, coklat
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi,
bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat
rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi,
sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan
eyeliner; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Losion dan spray untuk tubuh; Lotion
pelindung sinar ultra-violet; Minyak bayi; Pasta gigi untuk bayi; Pembersih untuk mandi bayi; Sabun Kecantikan (kosmetik);
Sabun Mandi; Sabun cream; Sabun untuk muka; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan tata rias wajah; Sediaan untuk
perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Spray wajah (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; Toner wajah (kosmetik); bedak tabur; dasar bedak (kosmetik); deodoran; deodoran, spray untuk anti keringat dan
ketiak untuk penggunaan pribadi; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner;
kosmetik dan make-up; kosmetik penyegar kulit; kosmetik tanpa obat; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk
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wajah, tubuh dan tangan; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik,
yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik,
Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan
wajah dan tubuh; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; lipstik; losion bayi; lotion untuk keperluan kosmetik; maskara;
masker kecantikan; masker kecantikan wajah; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); oil baths
untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; parfum; parfum cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemutih gigi (strip
dan pasta); perona pipi; pomade rambut; pomades untuk keperluan kosmetik; sabun cair; sabun-sabun, sabun mandi, wangiwangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sampo untuk bayi; sediaan kosmetik untuk berjemur dan
sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan wajah
kosmetik; serum rambut; serum wajah; toner wajah; toner wajah kosmetik; wax rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033264
: 12/05/2021 22:58:35
:
: PT. HIDAYAH INSAN MULIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RUKO GOLDEN MADRID I SEKTOR XIV MS BSD CITY A NO. 7, KEL. RAWA
MEKAR JAYA, KEC. SERPONG, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15318
: Adnan Hardie S.H.,
: Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LIBBENS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 11
: ===Pemanggang [peranti memasak]; alat penggoreng tanpa minyak (air fryers); aparat dan instalasi memasak; instalasi
memasak; kompor untuk memasak, elektrik; mesin pemanggang roti; mesin pembuatan roti; mesin pembuatan roti otomatis
untuk keperluan rumah tangga; oven memasak; oven memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; oven microwave; oven
microwave [aparat memasak]; panci memasak tekanan elekrik; pemanggang [alat memasak]; pemasak serba guna; penanak
nasi listrik; penghangat makanan listrik; pengukus makanan; pengukus makanan elektrik; pengukus nasi menggunakan listrik;
peralatan memasak elektrik; wajan listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033265
: 12/05/2021 22:59:12
:
: PT. HIDAYAH INSAN MULIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RUKO GOLDEN MADRID I SEKTOR XIV MS BSD CITY A NO. 7, KEL. RAWA
MEKAR JAYA, KEC. SERPONG, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15311
: Adnan Hardie S.H.,
: Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LIBBENS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 8
: ===Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); Sodet (Sendok Penggorengan); peralatan makan
(garpu, pisau dan sendok); pisau dapur; sendok *===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021033266
: 12/05/2021 23:00:00
:
: PT. HIDAYAH INSAN MULIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RUKO GOLDEN MADRID I SEKTOR XIV MS BSD CITY A NO. 7, KEL. RAWA
MEKAR JAYA, KEC. SERPONG, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15318
: Adnan Hardie S.H.,
: Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: LIBBENS

540 Etiket

Halaman 672 dari 1262

566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 21
: ===Panci anti lengket (Teflon); Peralatan makan, peralatan masak dan wadah untuk keperluan dapur atau rumah tangga;
Peralatan masak; Sendok-sendok masak; Spatula; Wadah untuk keperluan rumah tangga, dapur dan memasak; alat masak
bukan listrik; blok pisau; panci dan wajan untuk masak; panci masak; panci masak logam; pemegang untuk talenan; peralatan
dan wadah untuk keperluan rumah tangga dan dapur; peralatan dapur; set panci masak; spatula untuk penggunaan dapur;
talenan; talenan bambu; talenan dari kayu; talenan dari plastik; talenan kayu untuk penggunaan dapur; talenan untuk
dapur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033267
: 12/05/2021 23:00:55
:
: Dodi Hendriyanto

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Letkol Saleh Ode NO 411 RT 09 RW 02 Kelurahan Bukit merapin Kecamatan
Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, Kep. Bangka Belitung, 33123
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Babel Review
: Ulasan Babel atau Ulasan Bangka Belitung

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Putih
: 16
: ===Berita berkala; Publikasi tercetak dalam bentuk berita berkala di bidang manajemen bisnis; bahan-bahan publikasi dan
cetakan, yaitu, buklet, majalah, pamflet, laporan, buku pedoman, kartu resep, brosur, berita berkala, alat tulis menulis; barang
cetakan dibidang produk multimedia, produk interaktif dan layanan daring===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033268
: 12/05/2021 23:08:07
:
: AFRIANI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jurong Peujeura, Desa Jurong Peujeura, RT. 000 RW. 000, Kec Ingin Jaya,
Kab. Aceh Besar
, Kabupaten Aceh Besar, Aceh
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Erins
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah muda
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi,
bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat
rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi,
sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Deodorant stick; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik,
pensil alis dan eyeliner; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Pemutih ketiak; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi;
Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan tata rias wajah; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan kosmetik
untuk perawatan kulit; Serum kecantikan (kosmetik); Serum pengencang kulit; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik;
baby oil [perlengkapan mandi]; bedak tabur; body lotion untuk keperluan kosmetik; cat kuku; dasar bedak (kosmetik); face
tonics klarifikasi penyeimbang minyak; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner;
kosmetik dan make-up; kosmetik penyegar kulit; kosmetik tanpa obat; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk
wajah, tubuh dan tangan; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik,
yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik,
Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan
wajah dan tubuh; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; lipstik; lotion bayi [perlengkapan
mandi]; lotion kulit kosmetik; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh;
make-up [kosmetik]; maskara; masker kecantikan; masker kecantikan wajah; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit
wajah (facial packs); parfum; parfum cair; pelembab tubuh; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemutih gigi (strip dan pasta);
perona pipi; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah
dan tubuh; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sampo untuk
bayi; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar

740

Halaman 673 dari 1262

matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari
sinar matahari; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah
kosmetik; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum rambut; serum wajah; shampoo ketombe; wax
rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Manukan Kulon No. 6, RT/RW: 004/010, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Ishak Bisma Widiyanto S.T.,S.H.
: Jalan Darmo Indah Barat 5/AB-9, RT.004 RW.004, Kel. Tandes, Kec. Tandes,
Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NODASO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, abu-abu, putih.
: 5
: ===Anti bakteri; Bahan penyerap bau; Bantal aromaterapi untuk keperluan medis; Busa tangan antibakteri; Cairan antiseptik
untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk tangan tanpa bilas air; Cairan kimia saniter untuk membasmi kuman; Cairan pembersih
tangan; Cairan pembersih tangan untuk menghilangkan bakteri; Cairan sanitasi untuk perabotan dapur; Gel anti-bakteri; Gel
antiseptik; Gel pembersih kulit antibakteri berbasis chlorine dioxide; Kain yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan
untuk keperluan kebersihan; Kantong penyerap bau tidak sedap; Kotak P3K terisi, kain, penyeka, tisu dan spons yang diresapi
dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Pembersih karpet dan sampo karpet antibakteri dan
antiseptik; Pembersih kulit medis antibakteri; Pencuci tangan antibakteri; Penghilang bau dengan pewangi (tidak termasuk
yang digunakan untuk keperluan industri, pribadi, hewan atau untuk bernapas dengan segar); Penghilang noda cucian
antibakteri dan antiseptik; Penghilang noda karpet antibakteri dan antiseptik; Penyegar kain, penghilang bau pada kain,
penghilang bau pada jok, penghilang bau pada karpet; Penyegar karpet dan sediaan penetralisasi bau; Penyegar udara dan
penghilang bau di ruangan; Penyeka anti-bakteri; Penyeka yang diresapi antiseptik; Penyeka yang diresapi dengan sediaan
antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sabun pembasmi kuman untuk
mencuci piring; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegar udara; Sediaan
penghilang bau untuk keperluan penyegaran ruangan; Sediaan untuk menetralisir bau; Sediaan-sediaan untuk menetralisir
bau; Sedian untuk menetralisasi bau tidak sedap dan bau yang tidak diinginkan (tidak termasuk yang digunakan untuk
keperluan industri atau keperluan pribadi); Spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan
kebersihan; Suplemen nutrisi ekstrak bakteri asam laktat; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk
keperluan kebersihan; Wangi-wangian pengharum ruangan; air anti-bakteri selain untuk keperluan industri (termasuk alkohol
dan non-alkohol); air anti-bakteri untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan non-alkohol); alkohol obat; alkohol untuk
penggunaan topikal; antiseptik; busa pembersih tangan untuk desinfektan; cuci tangan anti-mikroba; deodoran (selain untuk
penggunaan pribadi); deodoran mobil; deodoran untuk pakaian; deodoran untuk pakaian dan tekstil; deodoran untuk tekstil;
desinfektan; desinfektan cair; desinfektan permukaan; desinfektan sabun wangi; desinfektan semprot; desinfektan untuk
keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; desinfektan untuk
toilet kimia; disinfektan dalam bentuk semprotan; disinfektan serba guna; etanol untuk keperluan farmasi; etil alkohol untuk
keperluan farmasi; gel antibakteri; gel pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih tangan untuk desinfektan;
isopropil alkohol untuk keperluan medis; kain lap sekali pakai anti bakteri; kain pembersih diresapi dengan desinfektan untuk
tujuan kebersihan; kain yang diresapi dengan desinfektan; kapas antiseptik; komposisi penghilang bau ruangan; losion
sanitasi tangan untuk desinfektan; lotion kulit obat; lotion obat; obat kumur anti rongga untuk keperluan medis; pelembab
tangan medikasi; pembasmi kuman di udara dalam bentuk semprotan; pembersih antibakteri; pembersih kamar mandi
desinfektan; pembersih mangkuk toilet desinfektan; pembersih tangan antiseptik; pengharum karpet; penghilang bau (selain
untuk penggunaan pribadi); penghilang bau di ruangan; penghilang bau pada kain; penghilang bau ruangan semprotan;
penyegar untuk keperluan industri; penyeka yang diresapi dengan desinfektan; pewangi rumah tangga; pewangi sepatu;
pewangi udara; pewangi untuk baki sampah; pewangi untuk mobil; pewangi untuk pembuangan sampah; sabun antibakteri;
sabun cuci untuk buah dan sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat untuk tangan;
sediaan antiseptik; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba guna; sediaan kimia untuk keperluan sanitasi; sediaan
netralisasi bau untuk pakaian dan tekstil; sediaan penetral bau; sediaan penetralisir bau untuk digunakan di karpet, kain dan
udara; sediaan penghilang bau di udara; sediaan penghilang bau semua tujuan untuk keperluan rumah tangga, komersial atau
industri; sediaan penghilang bau udara; sediaan penghilang bau untuk karpet; sediaan penghilang bau untuk keperluan rumah
tangga, komersial atau industri; sediaan penyegar udara (pewangi udara); sediaan sanitasi tangan; sediaan sanitasi udara;
sediaan sanitasi untuk penggunaan rumah tangga; sediaan sterilisasi sanitasi; sediaan untuk digunakan dalam desinfektan;
semprotan anti-cetakan untuk desinfektan; semprotan antibakteri; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; semprotan
pewangi udara; spiritus; spons yang diresapi dengan desinfektan; tisu antiseptik sekali pakai; tisu disinfektan sekali pakai; tisu
yang diresapi dengan desinfektan; tongkat belerang [disinfektan]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033270
: 13/05/2021 06:58:25
:
: PT. LAIF UNTUK INDONESIA

Alamat Pemohon

: Menara Citicon, Lt. 13, Jl. LetJen S. Parman, Kav. 72, Kelurahan Slipi, Kota

: DID2021033269
: 12/05/2021 23:42:52
:
: ELVINA NATASHA AHMADY

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 674 dari 1262

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Timoty Ezra S.H., M.H.,
: House Of Patent Indonesia Ruko Perkantoran Mitra Bahari II, Blok E 17-19 Jl.
Pakin No.1, Penjaringan, Jakarta Utara

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OLAIF + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau; Abu-abu; Putih.: 10
: ===Alat tes kehamilan; Bantal angin untuk keperluan medis; Benang bedah; Cangkir menstruasi (untuk menyerap cairan
haid); Dot botol susu; Dot untuk bayi; Filter bakteri; Filter untuk penggunaan medis; Kantong untuk buang air kecil / kantong
urine; Masker bedah ber-filter tinggi; Masker hidung untuk pernapasan buatan untuk keperluan medis; Masker medis; Masker
oral untuk pernapasan buatan untuk keperluan medis; Masker untuk pernapasan non-invasif; Masker untuk terapi wajah;
Masker wajah bio terapi; Masker wajah untuk penggunaan medis; Pakaian medis; Pembersih lidah; Pencegahan kehamilan
bukan dari bahan kimia; Peralatan pijat; Rapid test; Sumbat telinga (alat pelindung telinga); Thermometer; Wadah untuk
keperluan membasuh mata (alat medis); Wadah untuk memberi obat; alat kontrasepsi; alat pijat pengguna; aparatur pijat kaki;
aparatus pemutih gigi medis; bola pijat; botol bayi; botol susu; cover untuk botol susu; dot untuk bayi; empeng gigi; filter untuk
masker pernapasan untuk penggunaan medis; ice pack untuk kompress; injector obat; kantong feses; kantong urin; kompresi
kaus kaki; masker bedah; masker pelindung hidung untuk penggunaan medis; masker pelindung mulut untuk penggunaan
medis; masker pelindung wajah untuk penggunaan medis; masker pelindung wajah untuk perlindungan terhadap infeksi virus;
masker pernapasan pelindung untuk pernapasan buatan; masker pernapasan untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk
isolasi kuman; masker sanitasi untuk melindungi terhadap infeksi virus; masker sanitasi untuk tujuan isolasi virus; masker
sanitasi untuk tujuan medis; masker untuk digunakan oleh tenaga medis; masker wajah untuk penggunaan bedah; pelindung
pendengaran; pembela telinga; pemijat kaki; pemijat kulit kepala; pemijat kulit kepala, dioperasikan dengan baterai; pemijat
tubuh; penjepit untuk botol bayi; perangkat medis; perban pendukung; perban untuk sendi; perisai perlindungan wajah untuk
tujuan medis; picks telinga; pijat aparat listrik; pijat aparat untuk penggunaan pribadi; pompa payudara; pompa payudara listrik;
pompa payudara tangan dioperasikan; sarung tangan karet untuk tujuan medis; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan
bedah; sarung tangan untuk pijat; sumbat telinga; sumbat telinga untuk perlindungan terhadap kebisingan; sumbat telinga
untuk tidur; sumbat telinga untuk tujuan medis; telinga busi untuk mengurangi kebisingan; underpads pakai; ventilator medis;
vibrator pijat listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033272
: 13/05/2021 12:29:10
:
: HENI PUSPITO WARDONO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KRAMAT PULO NO. 15, RT/RW 001/003, KELURAHAN KRAMAT, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JAVA SOAP
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING
: 3
: ===kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; minyak aromatik; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak
parfum; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; minyak wangi; produk wewangian;
wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

: DID2021033273
: 13/05/2021 16:50:27
:
: PT Healthtek Teknologi Kesehatan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gandaria 8 Office Tower, Lantai 36, Unit D-E, Jl. Sultan Iskandar Muda No.10,
RT.10/RW.6, Kby. Lama Utara, Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12240, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: BEBAS ANGIN

540 Etiket

Halaman 675 dari 1262

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning
: 5
: ===Ekstra herbal untuk tujuan medis; Formula obat herbal; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam
bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk tablet; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu
menghilangkan encok pegal linu; Jamu menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu seduh dan godok ramuan tradisional; Jamu
untuk kesehatan; Jamu untuk membantu mengurangi rasa sakit nyeri pada tubuh; Jamu untuk membantu meredakan batuk;
Jamu untuk membantu meringankan darah tinggi yang ringan; Jamu untuk organ dalam tubuh; Minuman berbahan dasar
empon - empon (jamu); Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman herbal untuk keperluan pengobatan;
Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Obat herbal yang mengandung madu; Obat-obatan (dalam bentuk
jamu); Ramuan herbal tradisional; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari
Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak
telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk
keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan
medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman
penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat
untuk keperluan medis; jamu tolak angin; jamu tradisional; jamu untuk membantu melancarkan buang air kecil; jamu untuk
memelihara kesehatan organ kewanitaan; jamu-jamuan pelangsing tubuh; obat herbal; ramuan jamu; suplemen dan sediaan
herbal; suplemen herbal; suplemen nutrisi ekstrak herbal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033274
: 13/05/2021 17:39:26
:
: PT Kreasi Delapan Delapan

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RUKO TAMAN INTERNATIONAL C-8 KELURAHAN SAMBIKEREP, Kota Surabaya,
Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ITAKOR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam-Merah-Putih
: 30
: ===Es krim novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan penutup es krim; Makanan untuk sarapan terbuat dari jagung;
Makanan yang mengandung tepung; Minuman es krim; campuran es krim; es krim; es krim buah; es krim gateaux; es krim
tanpa-susu; kue beras; kue es krim; kue untuk makanan ringan; makanan Untuk Sarapan dari Padi-padian; makanan penutup
es krim; makanan ringan berbahan dasar sereal; minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; roti nasi; sandwich
es krim; saus untuk es krim===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033275
: 13/05/2021 19:59:51
:
: Lei Gao

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 112, Gate 1, Building 8, Cangnan Hutong, Dongcheng District, Beijing, 100000
: Agus Widodo S.H.,M.H.,
: Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LOGO + GOOD LIFE FINUTE + Huruf Korea
: Huruf Korea = po chun tang
po chun tang = Good Life = Hidup yang baik

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 30
: ===Pasta; biskuit-biskuit; gula-gula; makanan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan
berbasis sereal; minuman berbahan dasar teh; sereal bar; sereal jagung; serpihan Oat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021033276
: 13/05/2021 20:02:21
:
: Lei Gao

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 676 dari 1262

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 112, Gate 1, Building 8, Cangnan Hutong, Dongcheng District, Beijing, 100000
: Agus Widodo S.H.,M.H.,
: Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LOGO + FORTUNETANG + Huruf korea
: Huruf Korea = pao cun tang
pao cun tang = Fortune = Peruntungan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 30
: ===Pasta; biskuit-biskuit; gula-gula; makanan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan
berbasis sereal; minuman berbahan dasar teh; sereal bar; sereal jagung; serpihan Oat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021033277
: 13/05/2021 20:33:23
:
: JUNIARTO

540 Etiket

: Jl. AGUNG UTARA 22 BLOK A. 16 A/ 7 RT.013 RW.009 SUNTER AGUNG,
TANJUNG PRIOK - JAKARTA UTARA, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Ropensius Silitonga S.H
: Jl. Kelapa Dua Wetan No. 33 RT.14 RW. 08 Kelapa Dua Wetan, Ciracas - Jakarta
Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BIPANG AMBAWANG + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Hitam
: 35
: ===Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Jasa pemesanan secara online melalui
komputer; Jasa penjualan; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan makanan secara daring; Jasa periklanan
online; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa ritel/eceran
produk daging olahan; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online;
Layanan penjualan ritel online; Pemrosesan administratif pesanan pembelian untuk pembelanjaan daring; Penjualan eceran
untuk sediaan daging dan produk daging [butcher’s shop]; Toko makanan online; Toko minuman online; jasa manajemen
penjualan di internet; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan secara online; jasa periklanan media sosial; jasa
promosi dan pemasaran secara online; jasa retail sehubungan dengan penjualan daging, ikan, unggas dan binatang buruan,
ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu dan
produk susu, minyak dan lemak untuk makanan, kopi, teh, kakao dan kopi buatan, beras, tapioka dan sagu, tepung dan
sediaan yang terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, es, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, mustar,
cuka, saus (bumbu), rempah-rempah, es; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; layanan
pemasaran online; layanan ritel untuk barang yang dipanggang; layanan ritel untuk daging; layanan ritel yang berkaitan
dengan daging; layanan toko grosir online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko ritel online yang
produk utamanya daging; layanan toko ritel online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang; manajemen usaha
yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan
ringan; pemrosesan pesanan pembelian secara online yang terkomputerisasi elektronik; penyediaan informasi yang
berhubungan dengan harga dan penjual produk; perdagangan online; pesanan pembelian secara on-line di bidang pengiriman
makanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021033278
: 13/05/2021 21:16:59
:
: JUNIARTO

540 Etiket

: Jl. AGUNG UTARA 22 BLOK A.16 A/ 7 RT.013 RW.009 SUNTER AGUNG,
TANJUNG PRIOK - JAKARTA UTARA, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Ropensius Silitonga S.H
: Jl. Kelapa Dua Wetan No. 33 RT.14 RW. 08 Kelapa Dua Wetan, Ciracas - Jakarta
Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BIPANG AMBAWANG + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Kuning, Hitam.

Halaman 677 dari 1262

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 43
: ===Bar; Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa bar; Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan makanan dan minuman;
Kantin; Kedai kopi; Kedai teh; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan kedai makan; Layanan kedai mie
ayam pangsit; Pondok penyediaan makanan sate; Restoran; Restoran daging panggang; Restoran masakan panggangan
daging, ayam, ikan; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Warung makan; Warung penyediaan makanan
sate; hotel, restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa kafe; jasa penyediaan
makanan dan minuman untuk acara; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa restoran; jasa-jasa pemesanan restoran
dan kafe-kafe; kedai teh; layanan bar dan restoran; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar kopi dan kedai kopi
(penyediaan makanan dan minuman); layanan informasi restoran; layanan kafe dan restoran; layanan kafetaria dan kantin;
layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk
sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan snack-bar dan kantin; melayani makanan dan minuman; melayani teh, kopi, coklat,
minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan dan
minuman di restoran dan bar; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan
informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan makanan dan
minuman; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; rumah makan; sediaan-sediaan makanan dan minuman;
warung kopi; warung makan tradisional===
: DID2021033279
: 13/05/2021 22:19:34
:
: Kamun, Desi Susanti

540 Etiket

: Perum Griya Indah Blok M1 No.29 RT007/002 Parungmulya, Kabupaten Karawang,
Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ARQOM
: Arqom berasal dari nama sahabat nabi yang masuk islam pada fase awal. dirumah arqom yang dikenal
dengan nama Darul Arqom para sahabat nabi yang masuk islam diberikan pengajaran oleh rasulullah
shalallahu 'aialihi wassalam.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, hitam, maroon, emas, silver
: 25
: ===Baju hangat lengan panjang; Baju koko; Busana Muslim; Gamis pria; Hijab; Jubah Pria; Kopiah; Pakaian muslim; Peci;
Songkok (Peci); baju busana muslim; celana kargo; celana pria; gamis; jubah; kemeja berkerah; kemeja lengan panjang;
kemko; kurta (pakaian); pakaian; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak;
sriwal (pakaian)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mulyosari Mas D.2/29, RT/RW: 001/007, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Ishak Bisma Widiyanto S.T.,S.H.
: Jalan Darmo Indah Barat 5/AB-9, RT.004 RW.004, Kel. Tandes, Kec. Tandes,
Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: I’LA PRIMA
: I’LA PRIMA: Suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, putih.
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Bahan riasan; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik;
Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bulu mata buatan; Bulu
mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Cat alis; Eyeliner; Fondation yang lembut; Garis Mata (Eye liner);
Gel alis; Gel pelembab kulit; Gincu; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik);
Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Korektor warna bibir; Kosmetik dasar
rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.;
Kosmetik fungsional; Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik,
pensil alis dan eyeliner; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim kulit kering (kosmetik); Krim matahari (bukan untuk
pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab; Krim pelindung sinar UV; Krim tabir
surya; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar
UV; Maskara; Pelembab (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-one;
Pemerah bibir; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk

: DID2021033280
: 13/05/2021 22:57:04
:
: STEVEN WUNU

540 Etiket

Halaman 678 dari 1262

bibir; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Perona Pipi; Perona mata; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pomade alis; Produk kosmetik;
Pupur; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan
kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik
untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan penghapus perekat; Sediaan
perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias dan
penghapus riasan; Sediaan tata rias wajah; Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan-sediaan pewarna bibir;
Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum bulu mata; Serum kecantikan (kosmetik); Serum
untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Tempat lipstik; Tisu pembersih pra-dibasahi; Toner;
Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan
pada wajah; Warna alis; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; basis
make-up dalam bentuk pasta; basis untuk make-up; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang
kapas untuk keperluan kosmetik; bedak; bedak dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih
terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik;
bedak wajah; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body shimmer lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk
glitter kosmetik; bubuk tubuh berkilau; bulu mata palsu; cat wajah; celak mata; compacts / kompak yang mengandung makeup; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda; concealer wajah; dandan; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik);
dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); dasar perona mata agar warna lebih keluar (Eye primer); face tonics
klarifikasi penyeimbang minyak; foundation; foundation cair; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel
penata alis; gel pewarna alis; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter tubuh; glitter untuk keperluan kosmetik; kapas
dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan; kapas untuk keperluan kosmetik; kertas untuk menghilangkan
minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi,
maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang terdiri
dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona mata;
kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kosmetik;
kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku,
rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik
dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik non-medis; kosmetik tabir surya; kosmetik untuk digunakan pada kulit;
kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik, yaitu alas bedak,
concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye
shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim
berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dasar bedak; krim foundation; krim
kecantikan balm; krim kulit tabir surya; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pelembab, lotion dan gel;
krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk
keperluan kosmetik; lipstik; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk muka; lotion kulit pelembab
[kosmetik]; lotion pelembab [kosmetik]; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion
tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; make-up [kosmetik];
make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up dijual dalam bentuk compact;
make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts;
make-up untuk wajah dan tubuh; maskara; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; mizu-oshiroi [foundation cair]; palet
pengkilap bibir; pelembab; pelembab bibir; pelembab kulit; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab untuk
wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelindung terhadap sinar
matahari untuk wajah; pembentuk garis bibir; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah,
pembersih kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemoles bibir; pena korektor untuk
riasan mata; penghilang riasan mata; pengkilap bibir; pensil alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil makeup; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka yang
dilembabkan terlebih dahulu dan tissue yang diresapi dengan bahan pembersih; penyemprot tubuh; perekat kelopak mata
ganda (kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk
membubuhkan bulu mata palsu; perona mata; perona mata berupa kilauan (Eyeshadow glitter); perona pipi; perona pipi
dalam bentuk krim (Cream blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau
gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; primer make-up; produk pelindung matahari (kosmetik);
produk perawatan bibir (kosmetik); produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; riasan mata; salep kulit pelembab
[kosmetik]; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik untuk bulu mata;
sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari;
sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan
kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit
mati di wajah; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan menghapus make-up; sediaan perawatan bibir; sediaan
perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan sun
block; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit;
sediaan tata rias; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaansediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; semprotan tubuh; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum
kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum
wajah; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya
tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk
digunakan pada kulit; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV
definisi tinggi; texturizers kulit; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan
sediaan menghilangkan make-up; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang
sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan
pribadi atau losion kosmetik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner
wajah kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; warna alis dalam
bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna pipi===

Halaman 679 dari 1262

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D042021033282
: 14/05/2021 07:22:24
:
: JUAN ABIHURAYRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. T.BEY NO. 02, GG. UTAMA I, RT. 001/RW. 002, KEL. AIR DINGIN, KEC. BUKIT
RAYA, Kota Pekanbaru, Riau
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PUTRI AREN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Coklat, Orange
: 30
: ===Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula atau pemanis (serbuk, cair atau tablet); gula aren===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Graphisoft park, Záhony utca 7, Budapest 1031
: Muchamad Arif Rochman, S.S., S.H.
: Komp. The Address@Cibubur, Cluster Platinum, Blok BB. No 35, Leuwinanggung,
Tapos, Depok

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Archicad
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih;
: 9
: ===perangkat lunak grafik komputer; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer untuk desain dengan bantuan
komputer / pabrikan dengan bantuan komputer [CAD / CAM]; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; programprogram komputer yang dapat diunduh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033283
: 14/05/2021 08:23:56
:
: GRAPHISOFT SE

: DID2021033284
: 14/05/2021 08:41:23
:
: PT. TEKNOLOGI LAYANAN PELANGGAN

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sahid Sudirman Center Lantai 56, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86, Kel. Karet
Tengsin, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: pasporsehat
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Biru Tua, dan Hijau
: 9, 42, 44
: ===aplikasi perangkat lunak untuk memberikan informasi tentang kesehatan dan kesejahteraan, untuk digunakan sehubungan
dengan terapi perilaku, untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis catatan medis dan data pasien, bagi
pengguna untuk melacak gejala dan mencatat perawatan, bagi pengguna untuk melacak aktivitas fisik, penting tanda-tanda,
dan informasi biometrik, untuk mengakses dan mengumpulkan data imunisasi, untuk melacak, merekam, dan berbagi
informasi perawatan kesehatan.===
===Platform sebagai suatu layanan (PAAS) yang menyajikan platform perangkat lunak komputer yang memungkinkan
pengguna untuk mengakses dan melacak data, mendapatkan informasi kesehatan dan kebugaran, menetapkan tujuan
kesehatan dan kebugaran, mengelola dan berpartisipasi dalam tantangan dan inisiatif kesehatan dan kebugaran, dan
berpartisipasi dalam pelatihan digital di bidang kesehatan dan kebugaran===
===memberikan informasi kesehatan melalui situs web===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Graphisoft park, Záhony utca 7, Budapest 1031
: Muchamad Arif Rochman, S.S., S.H.
: Komp. The Address@Cibubur, Cluster Platinum, Blok BB. No 35, Leuwinanggung,
Tapos, Depok

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Archicad
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih;
: 42
: ===Desain arsitektural dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait Desain arsitektural; desain arsitektur; desain
grafis; hosting konten digital di Internet; hosting server; hosting situs komputer [situs web]; konsultasi arsitektur; konsultasi di
bidang arsitektur dan penyusunan konstruksi; layanan arsitektur; layanan desain bangunan; layanan desain berbantuan
komputer yang berkaitan dengan arsitektur; layanan komputer, yaitu, memberikan informasi di bidang teknologi dan
pengembangan perangkat lunak melalui jaringan internet dan komunikasi; memberikan informasi di bidang desain arsitektur
melalui situs web; pengembangan perangkat lunak; penyewaan fasilitas komputasi dan penyimpanan data dengan kapasitas
variabel, yaitu, server aplikasi virtual dan non-virtual, server web, server file, server redundansi, dan server database, kepada
pihak ketiga; perencanaan arsitektur dan layanan konsultasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Graphisoft park, Záhony utca 7, Budapest 1031, Hungary
: Muchamad Arif Rochman, S.S., S.H.
: Komp. The Address@Cibubur, Cluster Platinum, Blok BB. No 35, Leuwinanggung,
Tapos, Depok

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GRAPHISOFT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih
: 9
: ===perangkat lunak grafik komputer; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer untuk desain dengan bantuan
komputer / pabrikan dengan bantuan komputer [CAD / CAM]; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; programprogram komputer yang dapat diunduh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033285
: 14/05/2021 09:48:46
:
: GRAPHISOFT SE

: DID2021033286
: 14/05/2021 10:11:18
:
: GRAPHISOFT SE

: JID2021033287
: 14/05/2021 10:21:16
:
: IRNANDA LAKSANAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. MANDAR XIX.DF.7/8 BINTARO JAYA 3A, RT/RW 007/010, PONDOK KARYA,
PONDOK AREN, KOTA TANGERANG SELATAN, Kota Tangerang Selatan, Banten
: Hendrawarman S.H., M.Si.
: Deluxe Residence Jalan Raden Sanim RT. 06 RW. 12 No. 70 Kelurahan Tanah Baru

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BusinessNews Indonesia + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Putih
: 42
: ===penyedia informasi pada teknologi komputer dan program melalui jaringan situs===

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033288
: 14/05/2021 10:26:42
:
: IRNANDA LAKSANAWAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. MANDAR XIX.DF.7/8 BINTARO JAYA 3A, RT/RW 007/010, PONDOK KARYA,
PONDOK AREN, KOTA TANGERANG SELATAN, Kota Tangerang Selatan, Banten
: Hendrawarman S.H., M.Si.
: Deluxe Residence Jalan Raden Sanim RT. 06 RW. 12 No. 70 Kelurahan Tanah Baru

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BusinessNews Indonesia + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Putih
: 36
: ===jasa penyedia informasi mengenai teknologi keuangan (finacial technology) melalui portal situs web; penyedia informasi
berupa berita dan ulasan, analisa dan laporan mengenai kinerja pasar dan harga obligasi daerah dan berita serta analisa
mengenai uang kas perusahaan dan kepatuhan perusahaan, berita serta analisa merger dan akuisisi, informasi kepemilikan
korporasi, informasi mengenai eksekutif korporasi dan keuangan, operasi pascadagang seperti proses dagang dan
pembayaran (settlement), alokasi, dan rekonsiliasi akun pada pasar sekuritas global===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Graphisoft park, Záhony utca 7, Budapest 1031, Hungary
: Muchamad Arif Rochman, S.S., S.H.
: Komp. The Address@Cibubur, Cluster Platinum, Blok BB. No 35, Leuwinanggung,
Tapos, Depok

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GRAPHISOFT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih
: 42
: ===Desain arsitektural dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait Desain arsitektural; desain arsitektur; desain
grafis; hosting konten digital di Internet; hosting server; hosting situs komputer [situs web]; konsultasi arsitektur; konsultasi di
bidang arsitektur dan penyusunan konstruksi; layanan arsitektur; layanan desain bangunan; layanan desain berbantuan
komputer yang berkaitan dengan arsitektur; layanan komputer, yaitu, memberikan informasi di bidang teknologi dan
pengembangan perangkat lunak melalui jaringan internet dan komunikasi; memberikan informasi di bidang desain arsitektur
melalui situs web; pengembangan perangkat lunak; penyewaan fasilitas komputasi dan penyimpanan data dengan kapasitas
variabel, yaitu, server aplikasi virtual dan non-virtual, server web, server file, server redundansi, dan server database, kepada
pihak ketiga; perencanaan arsitektur dan layanan konsultasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021033289
: 14/05/2021 10:27:11
:
: GRAPHISOFT SE

: DID2021033290
: 14/05/2021 10:28:30
:
: IRNANDA LAKSANAWAN

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. MANDAR XIX.DF.7/8 BINTARO JAYA 3A, RT/RW 007/010, PONDOK KARYA,
PONDOK AREN, KOTA TANGERANG SELATAN, Kota Tangerang Selatan, Banten
: Hendrawarman S.H., M.Si.
: Deluxe Residence Jalan Raden Sanim RT. 06 RW. 12 No. 70 Kelurahan Tanah Baru

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BusinessNews Indonesia + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Putih
: 9
: ===Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi ponsel yang bisa diunduh yang berisi informasi rujukan dalam

740

bidang keuangan, investasi, bisnis, berita; Publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, brosur, berita berkala, laporan, dan
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bahan pendidikan dan pengajaran dalam bidang investasi dan keuangan; berita berkala elektronik yang dapat diunduh===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033291
: 14/05/2021 17:28:36
:
: Agus Anwar Jatmiko Saputro

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GedongKuning KG1/135, RT04 RW01, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: D&N
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PINK
: 3
: ===kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033292
: 14/05/2021 21:11:31
:
: Chan Bee Kiew

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 20-03 Banyan Mont Kiara, Jalan Kiara, Mont Kiara 50480 Kuala Lumpur, W.
Persekutuan (KL)
: Ribka Musidy
: Ruko Dasana Xentre Blok BD No.29, Kelapa Dua, Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LUCKY RICE + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Biru, Putih
: 43
: ===Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan
minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Catering
makanan diet; Catering makanan sehat; Dekorasi kue; Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa kedai kopi; Jasa
penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa penyediaan fasilitas ruang jamuan; Jasa penyediaan makanan dan
minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa penyediaan
minuman; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi,
dan bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan
dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan
bar makanan ringan; Jasa/layanan klub makan; Kafe kopi; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang
menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria; Kantin; Kedai; Kedai kopi; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai teh;
Kedai untuk sarapan; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang
menyediakan makanan dan minuman; Layanan bar kopi; Layanan bar minuman anggur; Layanan kafe; Layanan katering
termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari
internet; Layanan kedai makan; Layanan menjemput makanan; Layanan pariwisata sebagai penyediaan informasi tentang
akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk layanan pemesanan yang berkaitan dengannya; Layanan
pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan minuman; Layanan
perjamuan; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba;
Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan; Lounge koktail; Memberikan informasi, termasuk
online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; Membuat reservasi dan
pemesanan untuk restoran dan makanan; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar;
Pemesanan meja restoran secara online; Penyediaan fasilitas dapur; Penyediaan katering; Penyediaan makanan dan
minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji
dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan
menggunakan truk (Food Truck); Ruang es krim (parlours); Sediaan-sediaan makanan; Sediaan-sediaan makanan yang dapat
dibawa pulang; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat
penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menghidangkan kudapan; Warung makan; akomodasi
sementara dan layanan katering untuk para tamu; bar kopi; dekorasi kue; dekorasi makanan; informasi dan saran sehubungan
dengan persiapan makan; informasi sehubungan dengan persiapan makan; jasa informasi, saran dan konsultasi yang
berkaitan dengan jasa katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering bisnis; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering hotel; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan jasa kontrak untuk katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan menyediakan makanan untuk orang yang
membutuhkan [layanan amal]; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan pemesanan jasa katering; jasa

740
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informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa kafe; jasa katering; jasa katering bisnis; jasa katering
kantor untuk penyediaan kopi; jasa katering untuk kafetaria perusahaan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan
minuman; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang seni kuliner; jasa konsultasi
dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa kontrak untuk katering; jasa memasak makanan; jasa penyediaan kopi
untuk kantor; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa restoran; jasa restoran dan
katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; kafe; kafe bermain anak-anak; kafe, kafetaria dan layanan restoran;
kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; katering makanan dan minuman; katering
makanan dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan minuman untuk institusi; katering makanan dan minuman untuk
jamuan makan; katering makanan dan minuman untuk pesta koktail; katering yang menyediakan makanan dan minuman;
kedai roti dan kue (bakeries); kedai teh; keramahtamahan perusahaan dalam sifat menyediakan makanan dan minuman;
layanan bar dan restoran; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan
minuman); layanan bar susu; layanan bar teh; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan bartending; layanan bawa
pulang makanan dan minuman; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan dekorasi cookie
khusus; layanan informasi restoran; layanan informasi restoran dan bar; layanan jus bar; layanan kafe dan bar makanan
ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria; layanan
kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan kantin; layanan kantin swalayan; layanan katering keliling;
layanan katering luar; layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan katering
untuk pusat konferensi; layanan katering untuk rangkaian keramahtamahan; layanan katering untuk sekolah; layanan kedai
kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan
minuman; layanan koki pribadi; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan lounge hotel; layanan makan
malam dan restoran; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa
pulang; layanan makanan dibawa pulang; layanan minum teh; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan
makanan; layanan persiapan makanan; layanan prasmanan untuk lounge koktail; layanan rantai restoran; layanan rantai
rumah kopi; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi restoran; layanan restoran cepat saji;
layanan restoran keliling; layanan restoran swalayan; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan restoran, katering,
bar dan ruang koktail; layanan ruang minum teh; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria,
kantin & cafe; layanan rumah kopi; layanan salad bar; layanan snack-bar; layanan snack-bar dan kantin; layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara;
layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; layanan yang menyediakan minuman teh; lounge;
melayani makanan dan minuman; melayani minuman beralkohol; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau
minuman jus buah; memasok makanan untuk konsumsi segera; memberikan informasi dalam sifat resep untuk minuman;
memberikan informasi tentang layanan bar; memberikan peringkat dan ulasan restoran; memberikan ulasan restoran;
memberikan ulasan tentang restoran dan bar; mengambil layanan makanan cepat saji; menyajikan makanan dan minuman;
menyajikan makanan dan minuman di bar susu; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet; menyajikan makanan dan
minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan
minuman untuk para tamu; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan layanan bar;
menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; menyediakan
layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering makanan dan minuman
untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan
layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman di bistro; menyediakan
makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan
minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan;
menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran;
menyediakan makanan untuk orang yang membutuhkan [layanan amal]; menyediakan makanan, minuman, dan akomodasi
sementara untuk para tamu; pelayanan ruang minum; pemesanan jasa katering; pengaturan untuk penyediaan makanan;
pengukiran makanan; penyajian makanan dan minuman; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran
melalui Internet; penyediaan informasi tentang layanan restoran; penyediaan informasi tentang penyediaan makanan dan
minuman; penyediaan informasi yang berhubungan dengan pemesanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan
dengan restoran; penyediaan informasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan
minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan dan minuman untuk perusahaan;
penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan
minuman; penyediaan tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; penyediaan ulasan akomodasi dan restoran hotel melalui
jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyewaan peralatan layanan makanan; penyewaan peralatan makan,
peralatan makan, piring, dan aksesoris meja untuk acara khusus; penyewaan tempat untuk acara dan memberikan informasi
yang berkaitan dengannya; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung;
persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan
dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi
segera; persiapan makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing; pusat makanan/jajan; restoran dengan layanan utama
pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran swalayan; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang;
restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam;
restoran, bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; ruang es krim; rumah makan; salad bar [layanan
restoran]; saran sehubungan dengan persiapan makan; sediaan-sediaan makanan dan minuman; tempat makan yang
menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); warung kopi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033293
: 15/05/2021 01:43:06
:
: PT. Visi Karya Bangsa

540 Etiket

: Jl. Florida blok O1 no. 6, Kota Wisata, Cibubur, kab. Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Hause of Detailing
: rumah perincian

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah; Hitam; Putih
: 37
: ===Jasa pencucian kendaraan; Salon mobil dan motor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D202021033295
: 15/05/2021 09:35:09
:
: IRWAN NOVRANDA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: simpang tiga sipin RT:004 Kec. Kotabaru Kota Jambi, Kota Jambi, Jambi, 36126
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JASON MORTAR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, Putih
: 19
: ===semen mortar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033296
: 15/05/2021 09:38:58
:
: PT ROJO GROSIR INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL DURIAN BARAT NO 18 LAMPER KIDUL SEMARANG SELATAN KOTA
SEMARANG, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50249
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TOKO RBGROSIR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING BIRU
: 35
: ===Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; toko grosir===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033297
: 15/05/2021 09:50:00
:
: PT. NZK INTERNATIONAL INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kemang Pratama, Ruko Kemang Pratama Raya, Blok MM No. 1F, Kel. Bojong
Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WARSAWO + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Kuning, coklat, merah, hitam, putih
: 34

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 685 dari 1262

510

Uraian Barang/Jasa

: ===cairan rokok elektronik [e-liquid]; korek api gas untuk perokok; pemantik rokok elektronik; rokok; rokok elektronik; rokok
filter; tembakau rokok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033298
: 15/05/2021 09:56:55
:
: PT. NZK INTERNATIONAL INDONESIA

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kemang Pratama, Ruko Kemang Pratama Raya, Blok MM No. 1F, Kel. Bojong
Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: REGENA + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, coklat, merah, hitam, putih
: 34
: ===cairan rokok elektronik [e-liquid]; korek api gas untuk perokok; pemantik rokok elektronik; rokok; rokok elektronik; rokok
filter; tembakau rokok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033299
: 15/05/2021 10:18:29
:
: Juliati Hadi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Prof. Moh. Yamin SH/21, RT 007/005, Kec. Menteng, Kel. Menteng, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Si Endul
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hitam, Coklat, Kuning, Abu-Abu, Merah
: 30
: ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Berondong jagung; Bubur
jagung; Butiran jagung olahan; Hasil produksi penggilingan tepung; Jagung Bose; Jagung Catemak; Jagung Titi; Jagung yang
sudah diolah; Keju gembung [camilan jagung]; Kepingan jagung; Kerupuk jagung; Kue berbahan dasar tepung; Makanan
berbahan dasar tepung; Makanan penutup terbuat dari tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan yang
mengandung tepung; Mie yang terbuat dari Jagung; Nasi Jagung; Popcorn yang diberi perasa; Popcorn yang dilapisi perasa;
Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Tepung jagung; Tepung terbuat dari terigu, canola, kedelai, jagung, quinoa,
amaranth, spelt dan beras; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; biji-bijian olahan; bola keju gembung [camilan jagung];
brondong jagung; bubur jagung; camilan jagung gembung; cancha serrana [kernel jagung yang dipanggang]; chalupa [tortilla
jagung]; gilingan Kasar Bubur Jagung; jagung giling; jagung panggang; jagung, digiling; jagung, diolah; jagung, dipanggang;
kanji dr tepung jagung; keripik berbahan dasar biji-bijian; keripik jagung; keripik tortilla jagung; kernel jagung bakar; kernel
jagung yang dibakar; kernel jagung yang dipanggang; ketel jagung [popcorn]; makanan dari jagung; makanan ringan berbahan
dasar jagung; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan jagung diekstrusi; makanan ringan yang terutama terdiri dari
biji-bijian; makanan siap saji terutama terdiri dari sereal dan biji-bijian; makanan yang dipanggang; marning jagung; permen
jagung; popcorn berlapis karamel; popcorn dan makanan ringan berbahan dasar jagung; popcorn olahan; produk makanan
yang mengandung terutama tepung; sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sereal jagung; sirup jagung untuk
keperluan kuliner; tepung hasil dari produksi penggilingan; tepung jagung; tepung jagung untuk keperluan kuliner; tepung
untuk makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033300
: 15/05/2021 10:47:34
:
: Juliati Hadi

540 Etiket

: Jl. Prof. Moh. Yamin SH/21, RT 007/005, Kec. Menteng, Kel. Menteng, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
:
:

Halaman 686 dari 1262

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Si Endul
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, Kuning, Hijau, Hitam, Coklat, Abu-Abu
: 31
: ===Biji-bijian dan hasil-hasil pertanian, hortikultura tidak termasuk dalam kelas lain; Hasil-hasil pertanian, perkebunan dan
kehutanan dan bibit-bibit tanaman; Jagung manis yang belum diolah [sekam atau gabah]; Makanan Ternak dari Jagung; Padipadian dan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan yang tidak termasuk dalam kelas lain; Produk pertanian dan
hortikultura; Produk pertanian, hortikultura, kehutanan dan biji-bijian; bahan makanan untuk burung; bibit tanaman; biji segar
dan belum diolah; biji yang masih mentah dan belum diolah; biji-bijian dan biji mentah dan belum diolah; biji-bijian mentah; bijibijian mentah dan belum diolah; biji-bijian yang belum diolah; buah-buahan segar, tidak diolah, sayuran, kacang-kacangan dan
biji-bijian; jagung; jagung manis, belum diolah; jagung, belum diolah; produk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan
mentah dan belum diolah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033301
: 15/05/2021 11:38:54
:
: Juliati Hadi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Prof. Moh. Yamin SH/21, RT 007/005, Kec. Menteng, Kel. Menteng, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Si Endul
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, Kuning, Hijau, Coklat, Hitam, Abu-Abu
: 35
: ===Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan
untuk penggunaan pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan
pertolongan pertama, sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi,
gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik, pisau cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto,
cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat makan dan alat
makan untuk di meja, perlengkapan audio dan/atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer, peranti lunak
komputer, peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam,
mengirim atau mereproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan
cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik, kertas, karton dan barang-barang terbuat dari kertas dan
karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain, barang-barang
terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan, kantong dan tas yang
tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat
bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman, makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang
gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa penjualan
barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa promosi dan
pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara
online; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan iklan, yaitu mempromosikan merek, barang, dan layanan orang lain;
Layanan online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan pengecer untuk tujuan memfasilitasi pembelian
diskon; Layanan pemesanan melaui pos berbasis Internet; Layanan penjualan ritel online; Layanan penjualan ritel yang
berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan toko ritel online; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan
transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran
dan penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman);
Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan
peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Toko makanan
online; iklan, promosi, dan layanan keagenan; jasa penjualan makanan dan minuman; layanan periklanan dan manajemen
penjualan; layanan promosi dan iklan melalui internet; pemasaran; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising);
perdagangan barang; perdagangan online; pesanan pembelian secara on-line di bidang pengiriman makanan; promosi
penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021033302
: 15/05/2021 13:54:46
:
: Lidia Gabriella Varinia M.

540 Etiket

: JL. Rajawali Blok-R/14, RT 017/RW 003, Pondok Bambu, Duren Sawit, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

Halaman 687 dari 1262

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ottoke?!
: Apa yang harus dilakukan?

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Coklat
: 43
: ===Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar
cemilan; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan
hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kedai; Kedai kopi; Restoran; bar kopi; layanan bar
kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan makanan dan
minuman yang bisa dibawa pulang; layanan rumah kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021033304
: 15/05/2021 17:18:01
:
: BAGUS ADINDA SANTOSA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Amarylis Blok J 2 No. 23, Puspita Loka, Kota Tangerang Selatan, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PANGANBOX + LUKISAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Putih
: 35
: ===Jasa agen pemesanan makanan melalui internet; Jasa ekspor impor; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan
eceran secara online; Jasa perdagangan ekspor-impor; Toko makanan online; Toko online di bidang makanan dan minuman;
jasa informasi penjualan, bisnis dan promosi; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa pengecer dan grosir
dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan hasil laut (beku); jasa penjualan makanan
olahan hasil laut; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa promosi penjualan; layanan toko grosir online yang
menampilkan makanan laut; layanan toko ritel online yang produk utamanya daging; toko; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033305
: 15/05/2021 17:20:13
:
: BAGUS ADINDA SANTOSA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Amarylis Blok J 2 No. 23, Puspita Loka, Kota Tangerang Selatan, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PANGANBOX + LUKISAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Putih
: 29
: ===Makanan laut olahan, termasuk makanan laut yang dikemas dalam kaleng dan kantong.; Sarden dan makarel; makanan
beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan kemasan dengan bahan utama daging, ikan,
unggas atau sayuran; makanan kemasan yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; nugget ayam; nugget
ikan; nugget sapi; olahan makanan terutama terdiri dari daging; olahan makanan terutama terdiri dari produk daging; produk
makanan laut olahan; rendang; sarden (ikan), kalengan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033306
: 15/05/2021 17:58:35
:
: PT AGRO BUMI TIMUR

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Jalan Diponegoro No.63, Desa Banaran kulon, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk, Jawa
timur, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, 64461

Halaman 688 dari 1262

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GIBBROVAB
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Insektisida dan pestisida bukan
untuk penggunaan pertanian; biopestisida pertanian; biopestisida untuk keperluan rumah tangga; pestisida; pestisida
pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah
tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033307
: 15/05/2021 18:37:04
:
: PT. FGS INFOTAMA

Alamat Pemohon

:

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

GP Plaza Lt. 15, Jl. Gelora II No. 1, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10270
: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
: STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SKYTRADE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 9
: ===perangkat lunak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033308
: 15/05/2021 18:38:24
:
: ZULMY AQIDATUL SHAVIRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Budi Mulia RT/RW: 011/008, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14420
: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
: STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CLAYORI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink , Biru, Kuning
: 25
: ===pakaian, alas kaki, tutup kepala===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021033309
: 15/05/2021 18:41:09
:
: DKT INTERNATIONAL INC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 870 Airport Road, Chappel Hill Orange County North Carolina, United States Of
America
: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
: STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: FOLAMOM

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 689 dari 1262

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah muda, Putih
: 5
: ===Suplement; vitamin dan mineral untuk penggunaan oral===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033310
: 15/05/2021 18:46:27
:
: JUNIARDY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pademangan II Gg. 24 No. 12 B, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14410
: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
: STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DEARSOME
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 9
: ===Baterai; Pelindung layar anti silau; Pengisi daya; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan
untuk perangkat elektronik genggam, yaitu ponsel pintar (smartphone), komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video
portabel; Wadah lensa kontak; adaptor daya; alat pembersih lensa kontak; film pelindung diadaptasi untuk layar untuk
komputer tablet; film pelindung disesuaikan untuk layar komputer, layar ponsel, dan layar jam tangan pintar; film pelindung
disesuaikan untuk layar ponsel pintar; gelang (bands) untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; helm
pelindung; jam tangan pintar; kabel data; kacamata; kasing dan penutup untuk perangkat elektronik; keyboard, mouse,
bantalan mouse, printer, disk drive, dan hard drive; konektor daya; kontrol akses dan sistem pemantauan alarm; kotak
kacamata; lensa kontak; monitor; panel kontrol alarm; pelindung layar untuk perangkat seluler; pelindung layar yang terbuat
dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar komputer; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi
khusus untuk smartphone; pemindai; pengolah data; ponsel [perangkat telekomunikasi]; sarung pelindung (protective sleeves)
untuk perangkat elektronik seluler; sensor; tali (straps) untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; tongkat
selfie [monopod genggam]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021033311
: 15/05/2021 20:20:08
:
: Khoe Sean Hanjaya Prasetya

540 Etiket

: Jl. Puri Anjasmoro P6/26, Tawangsari, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa
Tengah, 50144
: Sean Hanjaya Prasetya S.M.
: Penthouse 2-16 Aryaduta Tower, City of Tomorrow, Jl. Ahmad Yani No. 288,
Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NUSANTARA PATENT + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah dan biru
: 45
: ===Jasa agen kekayaan intelektual; Jasa konsultasi kekayaan intelektual; Layanan kekayaan intelektual yaitu percetakan
sertifikat kekayaan intelektual termasuk: sertifikat paten, sertifikat merek, surat
pencatatan ciptaan, sertifikat desain industri,
pencatatan perpanjangan merek, pencatatan
pengalihan hak, pencatatan lisensi; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak kekayaan intelektual; jasa hukum yang
berkaitan dengan negosiasi dan penyusunan kontrak yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa konsultasi hukum
yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa konsultasi kekayaan intelektual; jasa konsultasi kekayaan intelektual di
bidang paten dan permohonan paten; jasa konsultasi kekayaan intelektual untuk inventor/penemu; jasa konsultasi kekayaan
intelektual untuk organisasi nirlaba; jasa konsultasi kekayaan intelektual untuk universitas dan lembaga penelitian; jasa
konsultasi yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa konsultasi yang berkaitan dengan lisensi kekayaan
intelektual; jasa konsultasi yang berkaitan dengan manajemen kekayaan intelektual; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
pengelolaan kekayaan intelektual dan hak cipta; jasa lisensi kekayaan intelektual; jasa lisensi kekayaan intelektual dan hak
cipta; jasa lisensi kekayaan intelektual di bidang hak cipta [layanan hukum]; jasa lisensi kekayaan intelektual di bidang merek
dagang [layanan hukum]; jasa pemantauan hak kekayaan intelektual untuk tujuan penasehat hukum; jasa penasihat,
perwakilan dan bantuan dalam litigasi dan prosedur peradilan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual dan hak terkait;
jasa penelitian hukum dan peradilan di bidang kekayaan intelektual; jasa penelitian hukum yang berkaitan dengan hak
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kekayaan intelektual; jasa pengawasan kekayaan intelektual; jasa penyediaan informasi tentang hak kekayaan intelektual dan
industri; jasa riset dan pendukung hukum kekayaan intelektual, yaitu, penelusuran hak cipta dan analisa pelanggaran; lisensi
hak kekayaan intelektual.; menyediakan informasi dalam bidang kekayaan intelektual dan hak cipta; menyediakan informasi
dalam bidang kekayaan intelektual dan hak cipta melalui database online; menyediakan informasi online dalam bidang
kekayaan intelektual dan hak cipta===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033312
: 15/05/2021 20:36:01
:
: PT Daya Tepat Guna

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rukan Sentra Niaga N16, Green Lake City, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11750
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ADER error
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih, biru
: 25
:
===Atasan sebagai pakaian; Baju Hangat; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat kerah kura-kura; Baju Hangat lengan pendek;
Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak; Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju
Hangat untuk wanita; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Barang-barang pakaian olahraga;
Bawahan sebagai pakaian; Celana jeans; Celana pendek Bermuda; Jaket Jeans; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket
tahan dingin; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket wol; Jaket yang diisi; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan
berlapis; Jaket-jaket; Kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian; Kaos Promosi; Kaos anak-anak; Kaos polo
(lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus pakaian; Kemeja (lengan pendek);
Kemeja Hawaii; Kerudung kepala untuk jaket; Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Bawahan [pakaian];
Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian Dalam
(undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian];
Pakaian air untuk ski air dan dalam air; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian
dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bayi; Pakaian
berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang,
celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan
kaus kaki.; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya
dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian dinas seragam; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anakanak; Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian linen; Pakaian luar; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian muslim; Pakaian
olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian renang; Pakaian tahan air; Pakaian terbuat dari kulit
imitasi; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian untuk olahraga; Pakaian
wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, tutup kepala,
yaitu baju (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau
tanpa tudung), sapu tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop; Pakaian,
yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja,
sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala;
Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian
renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, pakaian dalam
wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga,
celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif,
yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk
yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset,
ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada
saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju
hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju,
gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja,
T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket,
sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan,
kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi
sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan
untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket
tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan
tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung
telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam
pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek
untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain
penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi
mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung,
jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung;
Pelindung telinga [pakaian]; Pembungkus pakaian; Penutup kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat
pergelangan tangan; Rok dalam [pakaian dalam]; Sarung tangan tenun (pakaian); Sepatu bot musim dingin; Setelan pakaian

740
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main; Sweater; Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Topi kulit; Topi
yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; Tudung kepala (Pakaian); artikel pakaian untuk manusia; atasan [pakaian];
bagian depan kemeja; baju kaos (t-shirt); baju kaos bertopi; baju rajut (pakaian); band leher [bagian dari pakaian]; bando
[pakaian]; bando menjadi pakaian; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-barang pakaian, alas kaki dan
tutup kepala untuk bayi dan balita; blazer; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian;
bulu tiruan [pakaian]; celana atletik; celana balon; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana bermuda; celana berupa kaos
kaki (stoking); celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam pria; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang
digabungkan dengan pakaian luar; celana formal; celana hujan; celana jas; celana kaki; celana kamuflase; celana kapri;
celana kasual; celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat wol; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana
olahraga; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian; celana panjang; celana panjang
[pakaian kantor]; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana
panjang untuk pria; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana
pendek berjalan; celana pendek bersepeda; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba; celana pendek denim;
celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek keringat; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet
pada bagian pinggang; celana pendek tinju; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk
wanita; celana pof; celana renang; celana stretch; celana tahan cuaca; celana tanaman; celana tanaman denim; celana
trekking; celana untuk wanita; celana yang menyerap keringat; celana yoga; dasi (pakaian); earbands [pakaian]; gaun [pakaian
bisnis]; gussets [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang untuk
pakaian; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket
berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup
kepala [pakaian]; jaket denim; jaket empuk; jaket hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket kasual; jaket
katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi pakaian;
jaket militer; jaket olahraga; jaket panjang; jaket pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut; jaket reversibel; jaket ringan;
jaket safari; jaket suede; jaket tahan air; jaket tahan angin; jaket tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat tidur; jaket
trekking; jaket wol; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana,
manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi sepak
bola; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas tiga potong [pakaian]; jumpsuits [pakaian]; kain pengikat untuk pergelangan tangan
[pakaian]; kaos; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis yang
dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos oblong; kaos oblong
anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana
pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan
kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus [pakaian]; kaus kaki; kaus kaki baju pria; kaus kaki
celana panjang; kaus kaki dan stoking; kaus kaki olahraga; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kaus kaki
pergelangan kaki; kaus kaki pria; kaus kaki termal; kaus kaki wanita; kaus kaki wol; kaus tanpa lengan, pakaian; kemeja;
kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk untuk
penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kekesalan; kemeja
kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja tenis; kemeja
turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kerudung [pakaian]; kostum rakyat
[pakaian]; lacak jaket; lapisan jaket; lapisan pakaian jadi; legging [celana panjang]; legging menjadi celana panjang; masker
wajah musim dingin [pakaian]; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; muffs [pakaian]; pakaian;
pakaian (jaket) memancing; pakaian [pakaian]; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk
pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian berbahan denim; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu;
pakaian dalam; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pria; pakaian dalam
tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dan
celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit;
pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal
untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian kedap
air; pakaian kerja; pakaian kulit; pakaian kulit imitasi; pakaian latihan beban dan latihan tambahan; pakaian linen; pakaian luar;
pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin;
pakaian luar untuk wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian malam; pakaian mandi; pakaian militer; pakaian olahraga;
pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pas untuk pria; pakaian pengendara; pakaian penutup bagian luar; pakaian
pria; pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan,
kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang; pakaian renang neoprene; pakaian renang one-piece;
pakaian renang untuk pria; pakaian resmi; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seragam; pakaian tahan air;
pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin;
pakaian tahan cuaca; pakaian tenun; pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal; pakaian tidak termasuk pakaian
(apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian tidur; pakaian tidur [pakaian]; pakaian tidur untuk
anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian
untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk olahraga;
pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita;
pakaian wol; pakaian yang menahan angin; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian, alas
kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan
pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki
panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian,
yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian
dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; penghangat kaki (pakaian); penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats),
bandana, topi (bonnets); piyama; piyama bayi; piyama rajut; piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama
untuk pria; piyama untuk wanita; rajutan [pakaian]; rok [pakaian bisnis]; rok celana; sabuk; sabuk kulit [pakaian]; sabuk
pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang terbuat dari kain; sabuk yang terbuat dari kain
[pakaian]; sabuk yang terbuat dari kulit; sabuk yang terbuat dari tekstil; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian];
sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan pakaian; sarung tangan untuk pakaian; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu
Latihan; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu bot *; sepatu bot kerja; sepatu formal; sepatu gunung; sepatu hiking;
sepatu kanvas; sepatu kerja; sepatu kulit; sepatu mendaki; sepatu olahraga; sepatu santai; sepatu tahan air; sepatu trekking;
sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan
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karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; set pendek
[pakaian]; setelan celana untuk wanita; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk
olahraga; slip pakaian dalam; sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; topi; topi baseball; topi
bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi bulu; topi bulu tiruan; topi dan peci; topi ember; topi golf; topi militer
dengan visor; topi mode; topi olahraga; topi pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi
rajutan; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; tubuh [pakaian]; tutup kepala, yaitu, topi
(caps), topi-topi (hats) dan kelep pici===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033313
: 15/05/2021 22:28:01
:
: Dian Narulita Hapsari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Serdang Baru I Gg IV No 16 RT 007 Rw 005 Kel Serdang, Kemayoran, Jakarta
Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10650
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KHMEN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam putih
: 25
: ===Pakaian Pria; Pakaian muslim; Tutup kepala; alas kaki===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: J082021033314
: 16/05/2021 01:14:31
:
: AHMAD NIZAR M.SI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP.PANGKALAN; RT/RW:04/02; KEL: PALINGGIHAN; KEC: PLERED;
KAB.PURWAKARTA, JAWA BARAT, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PEPES MUARA MUARA DARI SEGALA RASA PEPES
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU; HIJAU; COKLAT; ABU; HITAM
: 43
: ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa
restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di dalam dan di luar gedung; Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang
disediakan secara online dari database komputer atau dari internet; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja
waralaba; Restoran; Warung makan; katering makanan dan minuman; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan restoran,
katering, bar dan ruang koktail; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; warung kopi; warung
makan tradisional===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033315
: 16/05/2021 08:40:24
:
: Ankki Pandia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Wisma Kedung Asem Indah Blok G 24 Rungkut Surabaya, Kota Surabaya, Jawa
Timur, 60298
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Playon atau Play.on dengan segitiga warna grey
: bermain

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: grey atau abu abu hitam didalamnya huruf
: 12

740

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===dorong skuter [kendaraan]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021033316
: 16/05/2021 10:56:08
:
: Kent Hugo Gemiartha

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sutorejo Selatan 5/12, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60113
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Setungku
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 43
: ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Layanan menjemput makanan; Layanan
pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan minuman; Layanan
reservasi untuk memesan makanan; Penyediaan fasilitas dapur; Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang;
Tempat penyediaan makanan dan minuman; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa konsultasi
dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa memasak makanan; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa restoran;
layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan makanan dibawa pulang; layanan restoran yang bisa dibawa pulang;
layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa
pulang; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman;
penyewaan peralatan layanan makanan; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera;
persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing; restoran dengan layanan
utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033319
: 16/05/2021 15:53:15
:
: Metri Niken Larasati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kampung Bali 20 No. 1 Rt. 02 / Rw. 07 Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta, 10250
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Nivi Design
: Graphic Design and Illustration Services

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Biru Muda, Putih, dan Abu-abu
: 42
: ===desain ilustrasi grafis; jasa desain grafis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D042021033322
: 16/05/2021 22:31:17
:
: BENY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. RIAU KOMPLEK RIAU BISNIS CENTER, RT. 005/RW. 001, KEL. AIR HITAM,
KEC. PAYUNG SEKAKI, Kota Pekanbaru, Riau
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Empek Empek Bu Tuti
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Hitam, Putih, Peach, Hijau, Coklat, Orange, Biru
: 29
: ===Pempek; Pempek Sambal; tekwan===

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: J042021033323
: 16/05/2021 22:32:30
:
: BENY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. RIAU KOMPLEK RIAU BISNIS CENTER, RT. 005/RW. 001, KEL. AIR HITAM,
KEC. PAYUNG SEKAKI, Kota Pekanbaru, Riau
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Empek Empek Bu Tuti
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Hitam, Putih, Peach, Hijau, Coklat, Orange, Biru
: 35
: ===Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa kios
makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko penjual Makanan
dan Minuman secara online; jasa penjualan makanan dan minuman; stan penjualan makanan ringan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021033324
: 16/05/2021 23:31:03
:
: Andre William L, Jessica William

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Katamaran Indah 6 no 1 G, Mediterania Boulevard, Pantai Indah Kapuk, Penjaringan,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Toko Mas Naga Sakti
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Krim
: 35
: ===Toko emas dan perhiasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033359
: 17/05/2021 10:29:04
:
: Shandy Purnamasari

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Greenwood Golf Indah No. 5, RT/RW 007/010, Kel. Tirtomoyo, Kec. Pakis,
Kabupaten Malang, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LIVING ORGANIC
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan Putih
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan
nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Busa (kosmetik)
[Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik); Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan
kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing
(kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan
kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik);
Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik;
Kondisioner; Kondisioner cair (kosmetik); Korektor warna bibir; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik dasar rias,
termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik
fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation
(cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk

740

Halaman 695 dari 1262

perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus
di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak
perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik);
Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih
(kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah
untuk digunakan sebagai kosmetik; Lip tint (pewarna bibir); Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik;
Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker
(kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk
tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi
berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan
kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer]
kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih
wajah (kosmetik); Pemerah bibir; Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan
sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Pewarna bibir
dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat rambut; Pomade bibir; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan
perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit untuk penggunaan
pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik);
Produk perawatan rambut; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal
Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sampo; Scrub bibir; Scrub untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir;
Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol,
sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata
rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan;
Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran
(shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup;
Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk
mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit
dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan toning untuk
bibir; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan
pewarna bibir; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum bibir; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk
keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik);
Toner wajah (kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; balsem
bibir tanpa obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk
rambut, kult dan bibir; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma
[pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak; body butter untuk
keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan
kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan
dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk
compacts [kosmetik]; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa
kosmetik yang mengandung tabir surya; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk
keperluan kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik];
cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; deodoran; ekstrak herbal untuk keperluan
kosmetik; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan
kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah
menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel
after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah
buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik];
gel pemutihan gigi; gel penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel
untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter
untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi
dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik);
kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk
keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim
pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk
penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kosmetik; kosmetik alis;
kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam
bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung
obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan
kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi
sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan
mandi; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat
dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk
digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik
untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk
penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk
untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk
kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung
ekstrak batu permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin;
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kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-sun untuk
keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk
keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel
kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh;
krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim
kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata;
krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit
yang adil untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim
matahari untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih
[kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik;
krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim
untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah; krim wajah
[kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk
penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk
keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion susu
matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi
munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion
kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan
untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion
perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion
tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik;
lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion
wajah kosmetik; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik;
masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker rambut;
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan
kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak berjemur [kosmetik];
minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial untuk digunakan
dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk beraroma; minyak esensial untuk keperluan
kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak
pelindung matahari [kosmetik]; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak rambut; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak
tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik
dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousses [kosmetik]; mutiara
mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku
[kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual
satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk
keperluan kosmetik; palet pengkilap bibir; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta pemutih gigi;
pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab bibir; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik;
pelembab wajah kosmetik; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik];
pembentuk garis bibir; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik;
pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk
keperluan kosmetik; pemoles bibir; penetral bibir; pengkilap bibir; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir;
penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka
kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang
tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perekat kelopak mata ganda
(kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan
kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik;
persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk
cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik;
pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat
pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan
kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk
pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan
kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial,
kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan
sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan aromaterapi;
sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan
kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan;
sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan
kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan
penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari;
sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan;
sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan
matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh
plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan
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gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah
untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik;
sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit
[kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan bibir;
sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan
perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan
rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut
kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk
keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk simulasi warna darah
pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada
kulit; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk
kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan
untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangiwangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit
topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit
(kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik);
sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah
matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir
surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata
rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk
panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato
yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu
diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu
yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau
diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah
kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif
untuk keperluan kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak
esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
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Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033360
: 17/05/2021 10:30:24
:
: Shandy Purnamasari
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Greenwood Golf Indah No. 5, RT/RW 007/010, Kel. Tirtomoyo, Kec. Pakis,
Kabupaten Malang, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: mslearning&grow
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Biru, merah jambu dan abu-abu
: 3
:
===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan
nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Busa (kosmetik)
[Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik); Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan
kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing
(kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan
kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik);
Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik;
Kondisioner; Kondisioner cair (kosmetik); Korektor warna bibir; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik dasar rias,
termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik
fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation
(cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk
perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus
di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak
perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik);
Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih
(kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah
untuk digunakan sebagai kosmetik; Lip tint (pewarna bibir); Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik;
Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker
(kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk
tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi
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berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan
kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer]
kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih
wajah (kosmetik); Pemerah bibir; Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan
sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Pewarna bibir
dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat rambut; Pomade bibir; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan
perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit untuk penggunaan
pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik);
Produk perawatan rambut; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal
Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sampo; Scrub bibir; Scrub untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir;
Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol,
sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata
rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan;
Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran
(shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup;
Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk
mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit
dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan toning untuk
bibir; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan
pewarna bibir; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum bibir; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk
keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik);
Toner wajah (kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; balsem
bibir tanpa obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk
rambut, kult dan bibir; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma
[pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak; body butter untuk
keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan
kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan
dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk
compacts [kosmetik]; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa
kosmetik yang mengandung tabir surya; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk
keperluan kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik];
cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; deodoran; ekstrak herbal untuk keperluan
kosmetik; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan
kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah
menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel
after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah
buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik];
gel pemutihan gigi; gel penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel
untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter
untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi
dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik);
kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk
keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim
pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk
penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kosmetik; kosmetik alis;
kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam
bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung
obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan
kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi
sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan
mandi; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat
dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk
digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik
untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk
penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk
untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk
kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung
ekstrak batu permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu, susu,
losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim antibintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim
anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah,
tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk
keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk
kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik
untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk
wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk
keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk
keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih
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[kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik;
krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim
untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah; krim wajah
[kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk
penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk
keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion susu
matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi
munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion
kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan
untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion
perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion
tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik;
lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion
wajah kosmetik; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik;
masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker rambut;
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan
kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik;
minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan
kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan
preparat kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak rambut; minyak setelah
matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu
semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika;
mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik;
overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan
(beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik;
paket masker untuk keperluan kosmetik; palet pengkilap bibir; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau;
pasta pemutih gigi; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab bibir; pelembab kulit digunakan
sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari
untuk bibir [kosmetik]; pembentuk garis bibir; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah,
pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik;
pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemoles bibir; penetral bibir; pengkilap bibir; pensil kosmetik; pensil mata
kosmetik; pensil untuk bibir; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari,
gel dan minyak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik
dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab;
perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk
keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis
kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik;
pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut
untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat
pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan
kosmetik perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari
(kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah
untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian,
minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pradibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan
berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen
untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan
kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa
busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit
yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk
berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik
untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk
mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan
kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan
kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit
dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik
untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala;
sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik
untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang
digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan
sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik,
yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan
kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan
menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik];
sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan bibir; sediaan
perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan
kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa
obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik
menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk
keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk simulasi warna darah
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pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada
kulit; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk
kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan
untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangiwangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit
topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit
(kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik);
sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah
matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir
surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata
rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk
panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato
yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu
diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu
yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau
diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah
kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif
untuk keperluan kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak
esensial, kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021033362
: 17/05/2021 10:32:43
:
: IMAWAN MASHURI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ketintang Permai BD - 17 Surabaya., Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JAVA NOVA (Kearifan Nusantara)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning Hijau
: 34
: ===Barang-barang keperluan perokok; Rokok yang mengandung bahan pengganti tembakau; cerutu; cerutu-cerutu kecil; filter
rokok; herbal untuk merokok; rokok; rokok elektronik; rokok filter; rokok kretek; tembakau rokok; tembakau untuk rokok-rokok
yang dilinting sendiri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033363
: 17/05/2021 10:38:27
:
: Eko Rudi Hartono

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Puri Cempaka Putih II AP 3, RT/RW 006/006, Kel. Bumiayu, Kec. Kedungkandang,
Kota Malang, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KANDELA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold dan Putih
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan
nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Busa (kosmetik)
[Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik); Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan
kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing
(kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan
kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik);
Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik;
Kondisioner; Kondisioner cair (kosmetik); Korektor warna bibir; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik dasar rias,
termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik
fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation
(cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk
perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus

740

Halaman 701 dari 1262

di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak
perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik);
Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih
(kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah
untuk digunakan sebagai kosmetik; Lip tint (pewarna bibir); Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik;
Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker
(kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk
tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi
berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan
kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer]
kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih
wajah (kosmetik); Pemerah bibir; Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan
sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Pewarna bibir
dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat rambut; Pomade bibir; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan
perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit untuk penggunaan
pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik);
Produk perawatan rambut; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal
Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sampo; Scrub bibir; Scrub untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir;
Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol,
sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata
rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan;
Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran
(shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup;
Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk
mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit
dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan toning untuk
bibir; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan
pewarna bibir; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum bibir; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk
keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik);
Toner wajah (kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; balsem
bibir tanpa obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk
rambut, kult dan bibir; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma
[pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak; body butter untuk
keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan
kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan
dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk
compacts [kosmetik]; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa
kosmetik yang mengandung tabir surya; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk
keperluan kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik];
cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; deodoran; ekstrak herbal untuk keperluan
kosmetik; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan
kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah
menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel
after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah
buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik];
gel pemutihan gigi; gel penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel
untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter
untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi
dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik);
kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk
keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim
pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk
penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kosmetik; kosmetik alis;
kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam
bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung
obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan
kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi
sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan
mandi; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat
dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk
digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik
untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk
penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk
untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk
kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung
ekstrak batu permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu, susu,
losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-sun untuk
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keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk
keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel
kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh;
krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim
kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata;
krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit
yang adil untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim
matahari untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih
[kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik;
krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim
untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah; krim wajah
[kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk
penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk
keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion susu
matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi
munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion
kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan
untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion
perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion
tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik;
lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion
wajah kosmetik; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik;
masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker rambut;
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan
kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik;
minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan
kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan
preparat kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak rambut; minyak setelah
matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu
semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika;
mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik;
overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan
(beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik;
paket masker untuk keperluan kosmetik; palet pengkilap bibir; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau;
pasta pemutih gigi; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab bibir; pelembab kulit digunakan
sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari
untuk bibir [kosmetik]; pembentuk garis bibir; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah,
pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik;
pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemoles bibir; penetral bibir; pengkilap bibir; pensil kosmetik; pensil mata
kosmetik; pensil untuk bibir; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari,
gel dan minyak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik
dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab;
perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk
keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis
kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik;
pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut
untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat
pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan
kosmetik perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari
(kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah
untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian,
minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pradibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan
berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen
untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan
kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa
busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit
yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk
berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik
untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk
mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan
kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan
kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit
dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik
untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala;
sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik
untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang
digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan
sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik,
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yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan
kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan
menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik];
sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan bibir; sediaan
perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan
kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa
obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik
menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk
keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk simulasi warna darah
pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada
kulit; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk
kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan
untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangiwangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit
topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit
(kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik);
sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah
matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir
surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata
rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk
panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato
yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu
diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu
yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau
diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah
kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif
untuk keperluan kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak
esensial, kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D102021033364
: 17/05/2021 10:40:22
:
: Muhammad Syafiq

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Darmo Permai Selatan 5/71-A RT 004 RW 006 Kelurahan : Pradahkalikendal
, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JAJANER + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah muda dan Biru
: 30
: ===Mie; makanan siap saji berbahan dasar mie===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021033365
: 17/05/2021 10:44:37
:
: Nur Choliq

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Banyu Urip Kidul 2-B/38 RT 007 RW 005 , Kota Surabaya, Jawa Timur, 60254
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: yubella Yuk beli lagi + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Coklat, Hijau, Hitam, Merah, Putih dan Kuning
: 25
: ===sandal; sepatu===

740

540 Etiket

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D102021033366
: 17/05/2021 10:45:35
:
: Brilian Trofi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kapas Gading Madya 3-C/25 RT 09 RW 01 Kelurahan : Dukuh Setro, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60134
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: fIARTA + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 30
: ===Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman kokoa
dengan atau tanpa susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Teh Tarik; kopi
bubuk; kue basah; kukis (kue kering); makanan siap saji berbahan dasar beras; minuman dengan bahan dasar coklat;
minuman dengan bahan dasar kopi; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; nasi kotak; paket makanan yang terdiri dari
pasta atau nasi; pizza; puding; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021033367
: 17/05/2021 10:49:32
:
: Dina Lestiani

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Griya Benowo Indah Blok T/30, RT 6 RW 13 Surabaya , Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kenang Benang + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam kuning gold putih
: 26
: ===jarum jahit; jarum kait untuk menyulam; jarum kait untuk merenda; jarum rajut; pin, selain perhiasan; pita dekoratif
[perlengkapan jahit menjahit]; pita hias tekstil; pita tekstil; ram sulam; renda dan sulaman, pita dan kepang; renda untuk
hiasan; sulaman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D102021033368
: 17/05/2021 10:49:47
:
: Joana Bernice Helga

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Darmo Indah Selatan VIII/FF 26, RT 4 RW 5 Surabaya, Kota Surabaya, Jawa
Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Handy Mondy Dough Clay
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 14
: ===anting klip; cincin, bukan dari logam mulia; gelang, bukan dari logam mulia; jepit rambut [perhiasan]; kalung [perhiasan];
kalung, bukan dari logam mulia; peniti hias bros (perhiasan); perhiasan untuk wanita; pernak-pernik (perhiasan); pin
[perhiasan]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: D102021033369
: 17/05/2021 10:50:38
:

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: Masliana

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Asem Bagus 2/17 RT 02 RW 02 Surabaya , Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ayana PURE & FRESH + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 29
: ===lemon (buah), diolah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021033370
: 17/05/2021 10:51:21
:
: Ritza Laksita Candra

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pacuan Kuda No.22 RT 01 RW 17 , Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: sarvaga + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tosca
: 3
: ===Lilin leleh; sabun batang; sabun cair; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo,
shampoo kering; shampoo pH seimbang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033371
: 17/05/2021 10:53:34
:
: ANDREAN TANDIONO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.KEDIRI NO.58 MEDAN , KEL. MADRAS HULU , KEC. MEDAN POLONIA, Kota
Medan, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: COMMON PLACE + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM,PUTIH
: 43
: ===Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan
minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan
minuman; Kafe kopi; Kedai kopi; Layanan bar minuman anggur; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar;
Tempat yang meyediakan minuman beralkohol (izakaya); jasa penyediaan minuman dengan boba; kafe yang menyediakan
makanan dan minuman kelor; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); melayani minuman
beralkohol; menyajikan minuman di brewpubs; menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba;
menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe internet; pub; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021033372
: 17/05/2021 10:56:40
:
: Eddy Santosa

Alamat Pemohon

: Graha Suryanata Blok I1 No 017, Kota Surabaya, Jawa Timur

740

540 Etiket

Halaman 706 dari 1262

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YATFU + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, putih, biru
: 30
: ===Bubuk herbal untuk membuat makanan dan minuman herbal; Minuman Teh Susu Telur; Minuman berbahan dasar madu;
Minuman kunyit asam; Minuman temulawak; minuman jahe merah dengan atau tanpa susu; minuman wedang jahe===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033373
: 17/05/2021 11:01:35
:
: PT WATTIMENA PRIMA UTAMA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BSD, Sektor 1.1, Jl. Cemara Raya Blok RF 1 No. 1, Kota Tangerang Selatan, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Mollucas Wine
: coffee (kopi) , rosella (rosela) , dragon fruit (buah naga)

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, hitam, putih
: 33
: ===Fruit-Wine (minuman anggur beralkohol); Ragi buatan untuk membuat wine (minuman anggur beralkohol); minuman
berbahan dasar wine (minuman anggur beralkohol)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021033374
: 17/05/2021 11:08:58
:
: Agus Indra Prayuli

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Semampir Tengah 3/1 RT 07 RW 01, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60111
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WAFIS + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu- abu , Hitam , Krem , Kuning
: 30
: ===makanan berbahan dasar tepung (SEMPOL)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021033375
: 17/05/2021 11:09:14
:
: Dita Norawati

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kedondong Kidul 2/18 RT 13 RW 06, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: dapfa + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Hijau, Putih
: 30

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 707 dari 1262

510

Uraian Barang/Jasa

: ===kue stik bawang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021033376
: 17/05/2021 11:09:20
:
: Novita Rahayu Purwaningsih

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kejawan Putih Tambak 2/21 RT 01 RW 01, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60112
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BYVIRA + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah Muda
: 25
: ===Gaun malam; cardigan; gaun pesta; gaun untuk wanita; kaos; kemeja berkerah; pakaian luar; pakaian pengantin; pakaian
resmi; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021033377
: 17/05/2021 11:09:38
:
: Akhmad Sofarudin

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sambisari II - C No.22 A RT 06 RW 03, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60216
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DABUMIN + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Putih
: 30
: ===Sushi; cuka sushi; kimchijeon [pancake sayuran fermentasi]; makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari sushi;
sushi futomaki; sushi hosomaki; sushi maki; sushi nigiri; sushi norimaki; sushi temaki; sushi uramaki; topokki [hidangan yang
dimasak terutama terdiri dari kue beras tumis dengan pasta cabai yang difermentasi]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021033378
: 17/05/2021 11:10:04
:
: Selvi Monoarfa

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Semampir Barat 6/28 RT 004 RW 004, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60119
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Vie2011 Collection
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan Krem
: 18
: ===Dompet; tas *===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021033379
: 17/05/2021 11:14:17
:
: Rosy Andrianto

Alamat Pemohon

: Kupang Gunung Barat IX/38 RT 02 RW 09, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60256

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 708 dari 1262

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: oozz + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam,Putih dan Merah
: 30
: ===Jus jahe [minuman]; Kopi seduh; bubuk coklat; coklat; kopi; kopi instan; minuman jus jahe menjadi teh jahe; sediaan
minuman kopi; sirup (sirup kental); sirup untuk topping; topping coklat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021033380
: 17/05/2021 11:14:39
:
: Aulia Izzati

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Tambaksari selatan 7/5 RT 007/RW 006, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: . gift . BAKERY AND PASTRY + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Maron, Abu-abu dan Putih
: 30
: ===Roti pastry; kue basah; kue pastry; kukis (kue kering); puff pastry (roti); roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021033381
: 17/05/2021 11:15:17
:
: Alifianti Putri Luhkitasari

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Wonorejo 2/44-B RT 02 RW 04, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60263
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FIURI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Emas
: 25
: ===pakaian; sepatu formal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021033382
: 17/05/2021 11:15:28
:
: Prana Dwi Wardhana

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Simo Sidomulyo 9/ 47, RT.005 RW.015, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60252
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GARDAS + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Putih
: 30
: ===Sambal Bawang; Sambal Cabe Hijau; Sambal Matah; Sambal Roa; Sambal baby cumi; sambal===

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 709 dari 1262

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021033383
: 17/05/2021 11:17:15
:
: Luhuri Nina Sari

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Banyu Urip Lor 3/ 4 RT 07 RW 07 , Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Pronice + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah muda, Cokelat, Abu-abu, Kuning, Putih, Hijau, Biru,
: 30
: ===Rempeyek; kukis (kue kering)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021033384
: 17/05/2021 11:17:29
:
: Haryana Indriasari

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bronggalan Sawah I/31 RT 05 RW 08, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: kemejer Minuman Seger Dalam Kemasan + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning Hijau dan Putih
: 32
: ===Minuman sari buah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021033385
: 17/05/2021 11:18:04
:
: Hetty Rosella

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Simokerto 5/26 RT 004 RW 004, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bu Hetty + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 30
: ===Nasi Rames; Nasi campuran dengan sayuran, ekstrak ayam, ekstrak daging, keju, kacang, polong-polongan (kacang),
rempah-rempah, perasa, bumbu dari tumbuhan, bumbu; nasi kuning===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021033386
: 17/05/2021 11:18:44
:
: Dewi Engel Tjandra Kusuma

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Genteng Muhammadiyah 35 RT 001 RW 011, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 710 dari 1262

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: E 58 + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Ungu, Merah, Hijau, Hitam, Putih, Oranye
: 29
: ===kacang digoreng ulang; kacang diolah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021033387
: 17/05/2021 11:19:11
:
: Indayati

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Donokerto 7/63 RT 001 RW 002, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Indung Handmade + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Oranye
: 14
: ===cincin [perhiasan]; gelang [perhiasan]; gelang manik; gelang manik kayu; gelang yang terbuat dari tekstil bersulam
[perhiasan]; kalung [perhiasan]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: J102021033388
: 17/05/2021 11:21:27
:
: Minarni

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bogorami Selatan 5/16 A RT 007 RW 003, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60124
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Feby Craft + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Muda, Merah, Hitam, Kuning dan Hijau
: 35
: ===Toko barang pernak pernik/aksesoris===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021033389
: 17/05/2021 11:21:56
:
: Slamet Setyawan

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Tanjungsari 3/56 RT 03 RW 02, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60187
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WAROENG ROTI + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat Tua dan Coklat Muda
: 30
: ===kue basah; kukis (kue kering); nasi kotak; nasi tumpeng; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: D102021033390
: 17/05/2021 11:22:13
:

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 711 dari 1262

730

Nama Pemohon

: Moch. Reza Fajar

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kebondalem 7/44 RT 03 RW 06, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60144
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FARKEN + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 25
: ===baju; celana; kaos; kemeja; kemeja untuk pria; pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021033391
: 17/05/2021 11:22:20
:
: Irmina Maria Silas

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gayungsari Barat 3/55 RT 02 RW 04, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUTIL KENDIL + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat Tua dan Putih
: 30
: ===Jus jahe [minuman]; Minuman jahe; bumbu; sambel; saus===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021033392
: 17/05/2021 11:22:39
:
: Zainul Arifin

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pondok benowo indah blok CY-09 rt.008 rw.009, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60144
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HTP + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan kuning
: 30
: ===Kopi bubuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033393
: 17/05/2021 11:23:01
:
: Ruslan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: OLYMPIC CBD, JALAN OLYMPIC RAYA BLOK H10 NO 10 , SENTUL . , Kabupaten
Bogor, Jawa Barat, 16810
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Universal fighting Zone
: Universal fighting Zone

591

Uraian Warna

: ABu ABu dan Putih

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 712 dari 1262

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 41
: ===Jasa mengorganisir, mengatur, dan melakukan acara olahraga, yaitu balap lari dan jalan dan acara terkait dengan
kebugaran fisik; Komunitas di bidang olahraga; Merencanakan atau manajemen atas kompetisi olahraga; Organisasi,
mengatur dan menyelenggarakan kompetisi olahraga; Pengurusan dan penyelenggaraan pertandingan olahraga;
Penyelenggara acara olahraga; hiburan dalam sifat kompetisi olahraga; hiburan dalam sifat permainan olahraga; hiburan
dalam sifat turnamen olahraga; hiburan dan kegiatan olahraga; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar
langsung dan konferensi dalam bidang hiburan, permainan, permainan video dan olahraga elektronik; kegiatan olahraga;
komunitas di bidang olahraga dan hiburan; konsultasi yang berkaitan dengan layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah
dan budaya yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; layanan instruksi olahraga; layanan klub kebugaran
dan olahraga; layanan pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga, dan kebudayaan; layanan pendidikan dan pelatihan
yang berkaitan dengan olahraga; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan
kegiatan hiburan dan budaya; mengatur acara budaya dan olahraga; mengatur dan melakukan acara olahraga dan budaya;
mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan kompetisi olahraga; mengatur
fasilitas untuk acara hiburan dan olahraga; mengorganisir dan melakukan acara olahraga dan budaya; mengorganisir dan
melakukan kompetisi olahraga; organisasi acara dan kompetisi olahraga; organisasi acara olahraga; organisasi acara
olahraga dan budaya; organisasi kegiatan olahraga dan budaya; organisasi kompetisi atau acara olahraga dan budaya lainnya
untuk tujuan amal; organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi olahraga komunitas dan acara
budaya; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi turnamen olahraga; pembinaan olahraga;
pengaturan pertandingan olahraga; penyelenggaraan kompetisi olahraga===
: DID2021033394
: 17/05/2021 11:26:21
:
: Ervi Novitayanti

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Dayo Dara Perum Citra Pesona Blok. No. A, RT/RW 001/002, Kel. Talise, Kec.
Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YAPPEUDA'S SECRET
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Abu-abu
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan
nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Busa (kosmetik)
[Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik); Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan
kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing
(kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan
kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik);
Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik;
Kondisioner; Kondisioner cair (kosmetik); Korektor warna bibir; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik dasar rias,
termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik
fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation
(cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk
perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus
di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak
perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik);
Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih
(kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah
untuk digunakan sebagai kosmetik; Lip tint (pewarna bibir); Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik;
Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker
(kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk
tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi
berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan
kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer]
kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih
wajah (kosmetik); Pemerah bibir; Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan
sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Pewarna bibir
dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat rambut; Pomade bibir; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan
perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit untuk penggunaan
pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik);
Produk perawatan rambut; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal
Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sampo; Scrub bibir; Scrub untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir;
Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol,
sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata
rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan
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perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan
mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur
mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan
kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan
kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan tabir surya
kosmetik; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; Sediaan-sediaan pewarna bibir; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum antipenuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah
(kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah
(kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen
untuk keperluan kosmetik; balsem bibir tanpa obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non
medis yang digunakan untuk rambut, kult dan bibir; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi
dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik;
bedak; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik;
bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan
lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik
dan mandi; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik);
cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer
[kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; deodoran; ekstrak herbal untuk
keperluan kosmetik; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk
keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens
yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan
kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik;
gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit
[kosmetik]; gel pemutihan gigi; gel penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah
[kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; glitter dekoratif untuk keperluan
kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang
kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik;
highlighter (kosmetik); kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan
tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki
diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan
kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir;
kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk
krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan
(tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik
dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan
perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik
fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik
fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan
kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan
perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat
untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir;
kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk
leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh;
kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion,
gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang
digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik
yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin;
kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-sun untuk
keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk
keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel
kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh;
krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim
kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata;
krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit
yang adil untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim
matahari untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih
[kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik;
krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim
untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah; krim wajah
[kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk
penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk
keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion susu
matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi
munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion
kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan
untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion
perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion
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tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik;
lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion
wajah kosmetik; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik;
masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker rambut;
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan
kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik;
minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan
kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan
preparat kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak rambut; minyak setelah
matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu
semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika;
mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik;
overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan
(beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik;
paket masker untuk keperluan kosmetik; palet pengkilap bibir; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau;
pasta pemutih gigi; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab bibir; pelembab kulit digunakan
sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari
untuk bibir [kosmetik]; pembentuk garis bibir; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah,
pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik;
pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemoles bibir; penetral bibir; pengkilap bibir; pensil kosmetik; pensil mata
kosmetik; pensil untuk bibir; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari,
gel dan minyak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik
dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab;
perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk
keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis
kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik;
pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut
untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat
pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan
kosmetik perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari
(kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah
untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian,
minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pradibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan
berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen
untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan
kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa
busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit
yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk
berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik
untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk
mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan
kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan
kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit
dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik
untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala;
sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik
untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang
digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan
sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik,
yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan
kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan
menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik];
sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan bibir; sediaan
perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan
kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa
obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik
menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk
keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk simulasi warna darah
pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada
kulit; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk
kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan
untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangiwangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit
topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit
(kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik);
sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah
matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir
surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata
rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk
panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato
yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan
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sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu
diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu
yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau
diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah
kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif
untuk keperluan kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak
esensial, kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: J102021033395
: 17/05/2021 11:35:02
:
: Christina Maylia Taurina

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rungkut Asri Tengah 5/22 RT 001 RW 008 , Kota Surabaya, Jawa Timur, 60293
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RESEP OMA KUEH + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Merah dan Krem
: 35
: ===Toko kue===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033396
: 17/05/2021 11:35:42
:
: PT SINAR GRAHA TEKNIKTAMA

540 Etiket

540 Etiket

: Jalan Pinangsia Timur No. 8 C, RT/RW. 004/05, Kel. Pinangsia, Kec. Taman sari,
Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Siong Chong Lukman S.H., S.Mn.,
: Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Rt. 008/001 Kelurahan Kebon Jeruk Kec. Andir
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SULVA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 17
: ===Pita untuk penyekat pada ulir pipa; Sambungan untuk pipa, bukan dari logam; alat kelengkapan pipa terutama terdiri dari
plastik; alat kelengkapan, bukan dari logam, untuk pipa; alat kelengkapan, bukan dari logam, untuk pipa fleksibel; alat
kelengkapan, bukan dari logam, untuk pipa kaku; cincin karet untuk digunakan sebagai segel sambungan pipa; cincin kedap
air untuk pipa ledeng; konektor pipa non-logam; konektor, bukan dari logam, untuk pipa; paking sambungan untuk pipa;
penyekat sambungan pipa; pipa fleksibel, bukan dari logam; pipa fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam; pipa gasket;
pita sambungan pipa; saluran plastik fleksibel untuk keperluan pipa ledeng; sambungan dan sambungan pipa, bukan dari
logam; sambungan pipa dari karet; sambungan pipa, bukan dari logam; sambungan, bukan dari logam, untuk pipa;
sambungan, bukan dari logam, untuk pipa fleksibel; segel logam untuk pipa; segel non-logam untuk pipa; segel untuk koneksi
pipa; selang plastik untuk penggunaan pipa; siku, bukan dari logam, untuk pipa; siku, bukan dari logam, untuk pipa kaku===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

566

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: DID2021033397
: 17/05/2021 11:39:13
:
: PT SINAR GRAHA TEKNIKTAMA

540 Etiket

: Jalan Pinangsia Timur No. 8 C, RT/RW. 004/05, Kel. Pinangsia, Kec. Taman sari,
Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Siong Chong Lukman S.H., S.Mn.,
: Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Rt. 008/001 Kelurahan Kebon Jeruk Kec. Andir
Bandung

: Merek Kata
: SULVA
:
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Hitam, Putih
: 11
: ===Keran untuk pipa; aksesoris keselamatan untuk air atau aparat gas dan pipa; keran saluran pipa; keran untuk pipa; kran
mixer untuk pipa air; kran untuk pipa dan pipa; pencampuran katup untuk kran; peralatan dan perkakas pengaturan untuk pipa
air; peralatan pengaman untuk pipa air atau gas; pipa boiler [tabung] untuk instalasi pemanas; pipa fleksibel menjadi bagian
dari instalasi wastafel pipa; pipa menjadi bagian dari instalasi sanitasi; shower penyemprot [pipa fitting]===
: JID2021033398
: 17/05/2021 11:39:43
:
: PT. GRATIA JAYA FARMA

540 Etiket

: Kawasan Industri Candi Jl. Gatot Subroto Blok 5 No. 11, Ngaliyan, Semarang 50184,
Kota Semarang, Jawa Tengah, 50184
: Kiki Putri Rezeki S.E.,M.M
: FAZKI CONSULTANT & PARTNERS Jl. Al-Hikmah No 34 Rt.002 Rw.002 Kelurahan
Pondok Jaya, Kec. Sepatan, Tangerang 15520

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JOBB Jumat Obrolan Bunda Bijak + LOGO
: JOBB singkatan dari Jumat Obrolan Bunda Bijak.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Merah, Jingga, Kuning, Hijau, Biru, Ungu, Orange.
: 38
: ===Jasa penyediaan akses ke data jaringan online; Jasa penyediaan akses ke konten multimedia online; Jasa penyediaan
streaming video secara online; Jasa penyiaran radio online; Jasa penyiaran televisi online; Layanan konsultasi mengenai
perencanaan, pengorganisasian, produksi, dan penyampaian pertemuan, acara, dan seminar online serta distribusi materi
online yang berhubungan dengan layanan konsultasi perencanaan, pengorganisasian, produksi, dan penyampaian
pertemuan, acara, dan seminar online; Layanan media selular dalam bentuk transmisi elektronik, penyiaran, dan pengiriman
konten media hiburan; Layanan media seluler dalam bentuk transmisi elektronik, penyiaran, dan pengiriman konten hiburan
audio, video, dan multimedia, termasuk teks, data, gambar, audio, video, dan file audiovisual melalui Internet, komunikasi
nirkabel, jaringan komunikasi elektronik, dan jarigan computer.; Layanan penyiaran internet, yaitu, penyiaran dan perekaman
secara streaming dan langsung untuk materi audio dan video dari acara dan pertemuan bagi para peserta jarak jauh, dan
pendistribusian materi secara online yang berhubungan dengan layanan penyiaran dan perekaman; Layanan telekomunikasi
terutama akses yang mudah dan pengiriman (transmisi) data, informasi, teks dan gambar, khususnya di bidang kendaraan,
bagian kendaraan dan aksesoris kendaraan; Layanan telekomunikasi, yaitu, penyediaan layanan kolaborasi online yang
memudahkan pengguna untuk dapat mengakses dokumen, data, kalender, daftar tugas, buku alamat, dan forum diskusi yang
sama secara berbarengan, dari jarak jauh; Menyediakan ruang bicara online dan forum diskusi interaktif untuk transmisi pesan
antar partisipan dalam dan para pemain dari permainan komputer dan video; Menyediakan ruang obrolan online di bidang
kepentingan umum; Pengiriman dokumen secara on-line melalui jaringan komputer global; Pengiriman informasi online;
Penyediaan akses ke database, forum dan ruang bicara online; Penyediaan forum hiburan secara online; Penyediaan online
forums; Penyediaan papan buletin elektronik online dan forum untuk pengiriman pesan dan foto di antara pengguna komputer
di bidang perjalanan; Penyewaan waktu akses online ke database komputer; distribusi dan pengiriman layanan video dan
audio; jasa penyediaan forum dan ruang obrolan secara online; jasa penyediaan forum komunitas online, ruang obrolan, dan
ruang bagi pengguna untuk memposting, mencari, melihat, menonton, berbagi, mengkritik, menilai, dan mengomentari, pesan,
komentar, konten multimedia, video, cinema, film, foto, konten audio, animasi, gambar, gambar, teks, informasi, dan konten
buatan pengguna lainnya; jasa penyediaan forum on-line untuk pengiriman pesan di antara para pengguna komputer
mengenai pengembangan, perencanaan, dan pelaksanaan presentasi multimedia, rapat online, acara online, pelatihan online,
penjualan online, dan pemasaran online; jasa penyediaan forum online untuk berbagi teks, foto, gambar, video, konten audio,
konten multimedia, file elektronik, informasi, dan data; jasa penyediaan forum online untuk pengiriman pesan dan data di
antara para pengguna komputer; komunikasi elektronik melalui ruang obrolan, saluran obrolan, dan forum Internet; komunikasi
melalui berbagai fasilitas media sosial online / daring dan non-online / non daring; layanan komunikasi digital, yaitu,
pengiriman dan pengiriman acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen, dan acara hiburan melalui internet; layanan
penyediaan forum online di bidang teknologi, telekomunikasi, dan komunikasi; menyediakan akses ke chatroom online;
menyediakan akses ke forum Internet; menyediakan akses ke forum online; menyediakan akses ke forum secara online, ruang
percakapan, daftar server untuk mengirimkan pesan dan blog melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit dan jaringan
komputer global, regional dan lokal; menyediakan akses ke komputer, elektronik, dan database online; menyediakan akses ke
konten multimedia secara online; menyediakan akses ke saluran obrolan online; menyediakan akses ke saluran obrolan,
ruang obrolan dan forum di Internet, termasuk Internet seluler; menyediakan akses ke saluran obrolan, ruang obrolan dan
forum melalui Internet seluler; menyediakan akses ke saluran obrolan, ruang obrolan, dan forum melalui Internet;
menyediakan akses online dan telekomunikasi untuk interaksi antar pengguna perangkat komunikasi seluler; menyediakan
akses online ke basis data; menyediakan akses online ke data; menyediakan akses pengguna ke jaringan komputer global
dan situs online yang berisi informasi tentang berbagai topik; menyediakan forum internet; menyediakan forum komunitas
online bagi pengguna untuk berbagi dan menyiarkan (stream) informasi, audio, video, berita yang nyata/sebenarnya (real-time
news), konten hiburan, atau informasi, untuk membentuk komunitas virtual, dan untuk terlibat dalam jejaring sosia;
menyediakan forum online; menyediakan forum online interaktif untuk menawarkan dukungan emosional kepada pasien
kanker dan keluarga mereka; menyediakan forum online interaktif untuk orang-orang yang terkena kanker; menyediakan
forum online untuk komunikasi mengenai topik kepentingan umum; menyediakan forum online untuk pengiriman pesan di
antara pengguna komputer; menyediakan forum online untuk pengiriman pesan di antara pengguna telepon genggam;
menyediakan forum online untuk pengiriman pesan, komentar, dan konten multimedia di antara pengguna; menyediakan
forum secara online dan daftar server untuk transmisi dan pengiriman pesan berupa laporan peristiwa saat ini, hiburan,
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olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan jasa komunikasi online; menyediakan layanan chatroom
online; menyediakan layanan transmisi faksimili online; menyediakan papan buletin elektronik online untuk transmisi pesan di
antara pengguna komputer; menyediakan papan buletin elektronik secara online untuk transmisi dan pengiriman pesan antara
pengguna dalam bidang kepentingan umum; menyediakan ruang obrolan Internet, forum Internet dan papan buletin elektronik
untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer terkait dengan olahraga elektronik; menyediakan ruang obrolan dan
forum internet; menyediakan ruang obrolan online dan papan buletin elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna
komputer; menyediakan ruang obrolan online dan papan buletin elektronik untuk transmisi pesan di antara pengguna di bidang
kepentingan umum; menyediakan ruang obrolan online untuk jejaring sosial; menyediakan ruang obrolan online untuk
pengiriman pesan di antara pengguna komputer; menyediakan ruang obrolan online untuk transmisi pesan, komentar, dan
konten multimedia di antara pengguna; menyediakan ruang obrolan online, forum online, dan papan buletin elektronik untuk
pengiriman pesan di antara pengguna komputer dan game elektronik; menyediakan situs web untuk mengirim dan membaca
pesan (message boards) atau forum diskusi interaktif, yaitu, menyediakan ruang bicara online dan papan buletin elektronik
untuk transmisi pesan di antara partisipan dalam dan para pemain dari permainan komputer dan video; pengiriman berita;
pengiriman dokumen online melalui jaringan komputer global; pengiriman dokumen pinjaman secara elektronik; pengiriman
dokumen secara elektronik; pengiriman gambar dan foto secara elektronik melalui jaringan komputer global; pengiriman kartu
ucapan yang dipersonalisasi kepada orang lain melalui surat elektronik; pengiriman musik digital melalui telekomunikasi;
pengiriman musik digital melalui transmisi elektronik; pengiriman pesan melalui transmisi elektronik; pengiriman video interaktif
melalui jaringan digital; penyedia forum online untuk transmisi pesan, komen dan konten multimedia diantara para pengguna;
penyediaan forum komunitas online bagi pengguna untuk berbagi dan mengalirkan informasi, audio, video, konten hiburan,
atau informasi, untuk membentuk komunitas virtual, dan untuk terlibat dalam jejaring sosial; penyiaran dan streaming audiovisual, multimedia, dan konten digital langsung dan direkam sebelumnya untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet,
kabel, satelit dan jaringan komputer global, regional dan lokal, dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik
dan video musik; pertukaran pesan elektronik melalui saluran obrolan, ruang obrolan dan forum Internet; streaming dan live
streaming video, audiovisual, dan konten audiovisual interaktif melalui internet; transfer informasi dan data melalui layanan
online dan Internet; transmisi dan pengiriman konten audio-visual, multimedia, dan digital langsung dan direkam sebelumnya
untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan komputer global, regional, dan lokal; transmisi
dan pengiriman konten media audio-visual, multimedia dan digital yang dapat didownload dan tidak dapat didownload secara
penuh, sebagian, dan klip dari gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik; transmisi dan pengiriman
suara, data, gambar, sinyal, pesan, dan informasi; transmisi dan pengiriman video dan permainan interaktif; transmisi
elektronik terenkripsi dan pengiriman data yang dipulihkan; transmisi informasi online; transmisi kartu ucapan online===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033399
: 17/05/2021 11:43:07
:
: PT SINAR GRAHA TEKNIKTAMA

540 Etiket

: Jalan Pinangsia Timur No. 8 C, RT/RW. 004/05, Kel. Pinangsia, Kec. Taman sari,
Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Siong Chong Lukman S.H., S.Mn.,
: Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Rt. 008/001 Kelurahan Kebon Jeruk Kec. Andir
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SULVA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 6
: ===Katup pipa air dari logam; Pipa baja; Pipa dan tabung dari logam; Pipa-pipa dari logam; Sambungan dari logam untuk
pipa; air-pipa logam; bercabang tabung logam untuk jaringan pipa; fitting berbentuk cincin logam; fitting logam untuk pipa;
fitting logam untuk pipa fleksibel; fitting logam untuk pipa kaku; fitting pipa [persimpangan] logam; klem pipa logam; klip pipa
logam; persimpangan dari logam untuk pipa, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; pipa baja; pipa bercabang
logam; pipa bercabang logam, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; pipa dan tabung logam; pipa drainase
logam; pipa kaku logam; pipa logam; pipa logam, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; pipa stainless; pipa
underdrainage logam; pipa-pipa baja; sambungan pipa dari logam; sendi dari logam untuk pipa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: JID2021033400
: 17/05/2021 11:48:25
:
: DIAN PUTRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Akasia Raya B.10,/27, RT 007, RW 004, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk. Jakarta
Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: LaCoco

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Brown coklat/abu abu dan putih pada sebagai warna dasar
: 43
: ===Bar; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Layanan bar kopi; Restoran;
Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); jasa-jasa yang
disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; layanan bar; layanan kafe, bistro, dan
restoran; layanan makan malam dan restoran; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan
restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan wine bar; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran;
penyediaan fasilitas restoran; pub===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033401
: 17/05/2021 11:56:18
:
: PT. KARYA MAKMUR MESINDO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bandengan Selatan No. 43, Puri Deltamas Blok B No.1, Pejagalan, Penjaringan,
RT.2/RW.1, Pejagalan, Kota Jakarta Utara, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 14450, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KRONE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 35, 11
:
===Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah
tangga, peralatan dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan
makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan, mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk
untuk badan dan kecantikan; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat
bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh
manusia; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah
untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk
penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah
untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel yang
menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko ritel, layanan pemesanan eceran online, dan
layanan katalog pemesanan melalui pos, di bidang perangkat keras, aksesori rumah didalam dan luar ruangan, barang
olahraga, barang pengembangan rumah, dan peralatan rumah tangga; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung,
penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan
jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan
makan, yaitu piring, gelas dan peralatan makan, linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer,
lemari wine, mesin pencuci piring, kompor, kompor induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven,
rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot kopi, penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan
multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan, pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin
bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik, pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor
bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat
yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es, mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin
listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti,
pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich panggang, pembuat pancake, perlengakapan fondue, perlengkapan
raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin untuk membuat pasta, panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit,
mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu, mesin pengering unit uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut,
catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan pemanasan untuk rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau
cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator, bantal pijat, penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles
elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet, radiator listrik dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan
pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian udara, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli
barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet, yaitu, bahan
makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices), sabun dan deterjen,
peralatan pembersih dan pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan dompet kulit,
mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran, sediaan farmasi,
kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur, peralatan pendingin
listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; jasa retail sehubungan dengan penjualan peralatan
dan wadah rumah tangga atau dapur, sisir dan spons, kuas (kecuali kuas lukis), bahan pembuatan kuas, barang-barang untuk
keperluan pembersihan, wol baja, kaca yang belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian (kecuali kaca yang digunakan dalam
gedung), barang pecah belah, porselen dan barang-barang tembikar, cermin, spons abrasif untuk menggosok kulit, dispenser
aerosol, tidak untuk keperluan medis; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan
dengan penjualan perkakas rumah tangga atau dapur dan wadah kecil, peralatan memasak dan peralatan makan, sisir dan
spons, sikat, bahan pembuat sikat, barang untuk membersihkan, kaca belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, barang
pecah belah, porselen dan barang tembikar, gelas bir, mangkuk dan piring, alat untuk menyikat, alat pembakar, tempat lilin,
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piringan tempat tadah lilin dari logam mulia, tempat lilin dari logam mulia, hiasan dari porselen, peralatan pembersih
[dioperasikan secara manual], pengocok minuman koktail, teko kopi bukan listrik, tas pendingin, peralatan kosmetik, cangkir,
barang porselen, botol minuman, sedotan untuk minum, patung kecil, alas setrikaan, pot bunga, botol air yang bisa dilipat,
ekstraktor jus buah (dioperasikan secara manual), barang perlengkapan hadiah dan karya seni, semua terbuat dari porselen
tulang (bone china), kristal porselen, tembikar, kaca, porselen atau terakota, wadah es, perangkap serangga, tempat air dan
bejana air minum, cerek, kotak makan siang, patung miniatur, tempat pencampur [bukan listrik] untuk mencampur minuman ,
tempat pencampur secara manual [pengocok koktail], mangkok, hiasan, keranjang piknik yang dilengkapi piring, piring,
sedotan untuk minum yang dapat digunakan kembali, sedotan yang dapat digunakan kembali, botol pengocok, botol untuk
olah raga, wol baja, wadah penyimpanan untuk makanan, wadah penyimpanan untuk keperluan rumah tangga, sedotan, mug
bukan dari logam mulia, tas yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga atau dapur atau digunakan untuk
mengangkut dan menyimpan makanan dan minuman, wadah yang diisolasi secara termal untuk makanan, termos yang
diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi, tusuk gigi, vas dan kendi, botol air, kaleng penyiram
tanaman, barang untuk berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring, tenda dan terpal, awning dari bahan tekstil atau
sintetis, layar, karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam bentuk curah, bahan pelapis, bantalan dan pengisi
kecuali dari kertas, karton, karet atau plastik, penutup tidak terpasang, bahan tekstil berserat kasar dan bahan penggantinya,
benang dan benang untuk keperluan tekstil, tekstil dan pengganti tekstil, linen keperluan rumah tangga, tirai tekstil atau plastik,
seprei, kain tempat tidur, flanel, handuk, penutup meja, kantong tidur; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetikkosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi
kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barangbarang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan
untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel
dan grosir yang disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik,
sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa toko ritel terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga;
layanan ritel dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan
mandi, pasta gigi, wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan
pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik
untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik
untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran
untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo],
krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan
farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan
makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan,
batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong,
payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan
kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat
permainan, makanan dan minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; penyatuan pada satu tempat untuk
pakaian, pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesori busana, perabotan, penerangan, penutup lantai,
peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam dan perhiasan, sehingga memungkinkan pelanggan untuk dengan
mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; toko-toko ritel, pesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel
online yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan
kantong teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian,
tutup kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas,
peralatan-peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapispenapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih perlengkapan dan peralatan kopi===
===Oven dapur listrik; Oven, selain untuk penggunaan laboratorium; Tungku masak [oven]; gas memasak oven; gas
memasak oven untuk keperluan rumah tangga; oven gas; oven listrik; oven memanggang; oven memasak; oven memasak
komersial; oven memasak listrik; oven memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; oven pemanggang roti listrik; oven
pemanggang untuk keperluan rumah tangga; oven pizza; oven roti; pemanggang (peralatan dapur), pemanggang listrik,
pemanggang gas; peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga, yaitu, oven pemanggang roti, kompor induksi
elektromagnetik untuk keperluan rumah tangga, roaster listrik, autoclave listrik, pemasak-pemasak (cookers) sup listrik===
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Tanggal Penerimaan
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Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon
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: DID2021033402
: 17/05/2021 12:21:39
:
: DIAN PUTRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Akasia Raya B.10,/27, RT 007, RW 004, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk. Jakarta
Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DESIRE
: Tidak Ada Terjemahan
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Dark Grey/abu abu/abu abu tua dan Putih
: 32
: ===Minuman beralkohol penggugah selera; Wine (minuman anggur tanpa alkohol); Wine (minuman anggur) dengan kadar
alkohol yang rendah; bir dengan kadar alkohol rendah; bir rendah alkohol; minuman dengan kadar alkohol rendah; root beer
(minuman tradisional Amerika Utara, dengan atau tanpa alkohol)===
: DID2021033403
: 17/05/2021 12:21:41
:
: CV. Agro Petani Maju

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Blang Jruen-Gampong Bayi Cibrek,, Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh utara,
Kabupaten Aceh Utara, Aceh
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BAJA CAP BUAH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hitam
: 1
: ===Kapur dolomit; pupuk; pupuk anorganik; pupuk organik; pupuk untuk tanah; sediaan perbaikan tanah===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D022021033404
: 17/05/2021 12:25:03
:
: dr IRMA ICHWANI HARAHAP
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. GARU IV NO. 95 LK-IV , Kota Medan, Sumatera Utara, 20147
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Aviciena Aesthetic (AA)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink Tua, Pink Muda, Hitam
: 3
: ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,
losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Balsem kecantikan; Masker kecantikan untuk tangan; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat;
Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sediaan
kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Serum kecantikan
(kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; gel dan
minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; kapas kecantikan; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim kecantikan;
krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; lilin untuk keperluan
kecantikan; lotion kecantikan; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan
wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk
menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit,
sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan,
sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket
kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk
perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan
kecantikan; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan, perawatan
dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; serum
kecantikan; susu kecantikan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033405
: 17/05/2021 12:53:11
:
: Yunita

Alamat Pemohon

: Jl. Gurita 1. Perum Pedungan Indah No. 19, Kota Denpasar, Bali
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540 Etiket

540 Etiket
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Junior Lab Indonesia
: Lab Yunior Indonesia

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ungu, biru, merah, putih, kuning
: 41, 28
: ===layanan pendidikan akademik; layanan pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan disediakan oleh sekolah;
melakukan acara pendidikan; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan;
mengatur acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan;
mengatur dan melakukan pertemuan di bidang pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau
hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar pendidikan; mengatur forum pendidikan secara langsung; mengatur kompetisi untuk pendidikan
atau hiburan; mengatur konferensi pendidikan; mengatur kursus pendidikan; mengatur pameran untuk tujuan budaya atau
pendidikan; mengatur seminar pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan pendidikan; penyebaran materi pendidikan;
penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan seminar pendidikan; produksi materi pendidikan;
produksi materi pendidikan dan pengajaran===
===mainan pendidikan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033406
: 17/05/2021 12:59:21
:
: PT.TUNAS RAHAYU COSMETIC

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Southcity Square Lot 1 Blok B1 No.21, Jl.Raya Southcity Barat, Kelurahan
Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi
Banten, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15418
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Tunas Rahayu Cosmetic
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold(emas),hitam,putih
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan
nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan riasan; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak
padat untuk wajah; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan harum
untuk tubuh; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Cologne bayi;
Deodorant stick; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Esens rambut; Garis Mata
(Eye liner); Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel pelembab kulit; Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik;
Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Home Peeling wajah; Kolonye; Kosmetik
fungsional; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk
menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim
kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher;
Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim tabir
surya; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim wajah (kosmetik); Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di
sekitar mata; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung
obat); Losion dan spray untuk tubuh; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pembersih untuk
keperluan merias diri; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion pijat wajah; Losion untuk pijat; Losion untuk
wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung
sinar ultra-violet; Masker kecantikan untuk tangan; Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah
(kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah untuk kuli berminyak; Minyak bayi; Minyak
untuk pijat; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Obat kumur oral; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry;
Parfum tubuh yang disemprotkan; Pelapis kuku; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer]
kosmetik; Pelembab kulit sensitif; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain untuk barang-barang keperluan bayi; Pembersih
Wajah [Cleanser]; Pembersih botol bayi; Pembersih makeup all-in-one; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pensil highlighter
(kosmetik); Penyegar nafas tidak mengandung obat; Penyegar ruangan; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan
membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi;
Pewangi badan (kosmetik); Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk rambut, sampo;
Pomade alis; Pomade bibir; Produk kosmetik; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit;
Produk penataan rambut; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak
batu permata (kosmetik); Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih kulit dan badan; Produk-produk makeup,
seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan
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alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku;
Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun jerawat; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik;
Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel
tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan
& bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan
pelembab untuk kulit; Sediaan untuk membersihkan (tidak mengandung obat); Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik);
Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata
(kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Spray penyegar mulut; Strip perban pelembab untuk kulit di
sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tabir surya yang disemprot;
Tanah liat (kosmetik); Tissue wangi basah; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner anti-penuaan; Warna alis; Zat
tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan
berbagai jenis kondisi kulit; air bunga jeruk [sulingan herbal]; air lavender; alis palsu; alis palsu perekat diri; amber [parfum];
amonia [alkali atsiri] [deterjen]; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; aroma diffuser
buluh udara; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kimia pencerah warna untuk
keperluan rumah tangga [binatu]; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh;
bakhoor; balm cukur; balsem bibir tanpa obat; balsem, selain untuk keperluan medis; bantalan pembersih diresapi dengan
kosmetik; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; batang dupa;
bedak dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter);
bedak mandi; bedak tabur; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah ditekan; bedak wajah longgar; bintsuke-abura
[minyak memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body
scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bom mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi
untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh;
bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pacar; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk wangi untuk
keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa cukur; busa pembersih; busa pembersih
kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan penghapus kutek; cat krom; cat kuku dan
penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat wajah; cologne setelah bercukur; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dandan; dasar
bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar perona mata agar
warna lebih keluar (Eye primer); dasar untuk parfum bunga; decalcomanias untuk kuku; deodoran; deodoran roll-on;
deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deterjen; deterjen untuk penggunaan rumah
tangga; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk
keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; esensi mint [minyak esensial]; face tonics klarifikasi
penyeimbang minyak; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel kecantikan;
gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi dan mandi; gel mandi, krim dan minyak; gel pelembab kulit [kosmetik];
gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel pra-cukur; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk gigi; gel untuk tubuh
(kosmetik); gel-gel perawatan kulit; glitter kuku; handuk pembersih kebersihan feminin; hidrator kulit; isi ulang aroma untuk
reed diffusers; jel dan krim untuk mandi shower; kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapur
untuk make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk
keperluan kosmetik; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kerucut pinus beraroma;
kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk
kuas dan spons]; kondisioner kuku; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner;
kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dan
make-up; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik non-medis; kosmetik perawatan
kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
leher; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung
ekstrak batu permata; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; krim; krim aftershave (non-obat); krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim
anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bibir; krim bronzing kulit; krim
cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair
dan padat; krim kulit yang adil; krim malam; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat
untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab, lotion
dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pengkondisi kulit untuk
keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
penyamak sendiri; krim pra-cukur; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim siang; krim tabir surya; krim tangan; krim
tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit;
krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim
untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah; krim wangi; krim wangi untuk keperluan
kosmetik; krim, losion dan gel penyamakan; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kuku buatan bubuk; kulit mengklarifikasi;
lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lem untuk menguatkan kuku; lipstik; losion; losion untuk kulit; losion dan krim
untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan
semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion, krim, pelembab, minyak
dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan
pelembab anti-penuaan; lotion kecantikan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit
kosmetik; lotion mandi; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion pembersih kulit;
lotion pengeritingan permanen; lotion perawatan penguatan rambut; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion
tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion, krim dan
sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up
dasar bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus
krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk
perawatan rambut; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara; masker kaki untuk perawatan kulit; masker
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kecantikan; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim
mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari,
sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial
packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit;
masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker
tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan
kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker
wajah memurnikan arang; memijat minyak dan lotion; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik;
minyak almond; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak
esensial untuk industri umum, pertanian dan perdagangan umum; minyak kasturi [wewangian]; minyak lavender; minyak
mandi dan garam mandi; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak melati; minyak parfum; minyak parfum untuk
pembuatan preparat kosmetik; minyak peppermint [wewangian]; minyak pijat; minyak rambut kemiri; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma
ketika dipanaskan; minyak-minyak perawatan kulit; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse perawatan kulit; mousses
[kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; oil baths untuk
perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; paket kecantikan (beauty pack) untuk
menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket
masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; palet perona mata; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum
dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan
aftershaves; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat
kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit digunakan sebagai
kosmetik; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit;
pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih berbasis kimia
bioteknologi dan semprotan pembersih untuk diaplikasikan di industri dan rumah tangga (selain untuk digunakan dalam proses
manufaktur) seperti penghilangan noda, dan bioremediasi bahan organik dan hidrokarbon; pembersih daerah kewanitaan tidak
mengandung obat; pembersih karang gigi (tidak mengandung obat); pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kulit;
pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembilasan rambut untuk
keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pemutih gigi (strip dan pasta);
pemutih gigi berbentuk pena; pemutih kuku; pena cat kuku; pencerah kulit; penetral bibir; penetral untuk pengeritingan
permanen; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penghilang cat kuku;
pengkilap bibir; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil make-up; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; penyegar kulit;
penyegar nafas; penyegar tubuh dengan cara disemprot; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu mata
palsu, rambut dan kuku; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu;
perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata berupa kilauan (Eyeshadow
glitter); perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush); persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk
digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); petroleum jelly untuk keperluan kosmetik;
pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan
kosmetik; pomanders [zat aromatik]; potpourris [wewangian]; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci untuk
penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk mandi dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; preparat
pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk dan sediaan untuk rambut
dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk pelindung
matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; produk
perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan;
produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; racun
lebah untuk keperluan kosmetik; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rum rum untuk
keperluan kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batangan untuk
mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair
untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk
tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cukur; sabun kertas untuk penggunaan pribadi;
sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun
non-obat untuk bayi; sabun tubuh; sabun untuk keringat kaki; sabun wajah; sabun wangi; sabun-sabun; sachet bunga rampai
untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; safrol; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo dan kondisioner
untuk digunakan pada rambut; sampo untuk bayi; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sarung tangan pra-dibasahi dengan
sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub krim tubuh; sediaan bercukur dan bercukur; sediaan eksfoliasi tanpa obat
untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan
kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik yang
digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan
sel-sel kulit mati di wajah; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan
menghapus make-up; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan
untuk kulit; sediaan pengharum ruangan; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan
perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan
cara disemprot; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel
mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan
perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perbaikan kuku;
sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan
untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk pembersihan,
perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan
rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk
menutupi noda kulit; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk
menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat kulit; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan
sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk
membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak
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rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan kamar
beraroma; semprotan penyegar nafas; semprotan tubuh; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan
wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun
yang mengandung wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik);
serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah
(kosmetik); serum yang mengandung ekstrak batu permata; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; stik untuk
menyebarkan aroma; stiker kuku jari kaki; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip napas menyegarkan; susu almond untuk
keperluan kosmetik; susu kecantikan; susu mandi; susu tubuh; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya
tahan air; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik
teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; texturizers kulit; tips
kuku; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu
kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang
dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit; tubuh gemerlap; udara
bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; warna jenggot; warna pipi; wewangian alami; wewangian dan
dupa; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033407
: 17/05/2021 13:15:46
:
: PT. Eroda Motor Indonesia, Hendra Lim

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Wibawa Mukti II no 2, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17423
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BEV
: Kendaraan Listrik Baterai

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas (Gold)
: 12
: ===Kendaraan Roda Tiga Listrik; Mesin dan motor listrik untuk sepeda motor, skuter, kendaraan roda tiga dan kendaraan roda
empat; kendaraan bermotor bertenaga listrik; kendaraan bertenaga listrik; kendaraan darat bertenaga listrik; kendaraan listrik
ringan; mesin listrik untuk sepeda roda dua; mobil listrik; motor listrik untuk kendaraan roda dua; motor listrik untuk mobil;
motor, listrik, untuk kendaraan darat; sepeda motor listrik; skuter bertenaga listrik [kendaraan]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033408
: 17/05/2021 13:25:23
:
: ALOYSIUS SUSENA WIDJAJA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Embong Blimbing No.7-O, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FIESTA CUP
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, putih
: 21
: ===Cup kue dari kertas; Kemasan wadah gelas untuk minuman; cangkir kue silikon; cetakan [peralatan dapur]; cetakan coklat;
cetakan cupcake; cetakan kue; cetakan puding; cupcake kue cangkir; gelas kertas atau plastik; gelas minuman; kertas untuk
memanggang; mangkok kertas untuk memanggang; tatakan untuk memanggang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033409
: 17/05/2021 13:31:01
:
: Putu Angga Bujana

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln. Siulan Perum Gema Karya Blok C/6, Kota Denpasar, Bali
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: The Life Essentials
: Esensi Hidup

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Oranye dan Merah
: 3
: ===Aromatik diffuser; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; aroma diffuser buluh udara; garam
mandi; garam mandi beraroma; isi ulang aroma untuk reed diffusers; lotion aromaterapi; minyak aromaterapi; minyak esensial
untuk digunakan dalam aromaterapi; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021033410
: 17/05/2021 13:32:14
:
: HARY SANTOSO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Mulyosari Utara 11/28, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: UNIQ REALTY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, hitam, putih
: 36
: ===Penilaian real estat; Penyewaan kantor virtual; Penyewaan kantor, real estate, dan apartemen; Sewa-guna real estate,
jasa manajemen real estat, jasa investasi real estat, layanan hipotek; Survei real estat; agen perumahan; asuransi real estat;
broker real estat; broker, penyewaan dan penyewaan real estat; dealer properti dan agen pengelola, dalam semua jenis
properti, pengembangan, tanah dan real estat; jasa agen penjualan bangunan; jasa agen real estate untuk penyewaan
properti real estate, termasuk bangunan komersial dan pusat perbelanjaan; jasa penyewaan apartemen, rumah, tempat
komersial dan kantor; jasa penyewaan bangunan/gedung dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; jasa
penyewaan bangunan/gedung untuk hunian permanen; jasa penyewaan kantor [lahan yasan/realestat]; jasa penyewaan
kantor untuk bekerja bersama; jasa penyewaan real estat; jasa penyewaan ruang kantor; konsultasi real estat; layanan
penilaian yang berkaitan dengan survei bangunan, tanah dan properti; layanan perantara terkait dengan penyewaan tanah;
layanan pialang; layanan real estat; manajemen bangunan [layanan real estat]; memberikan daftar real estat dan informasi
real estat melalui Internet; memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui situs web; menyewakan kantor, toko,
properti untuk restoran, flat (flats) dan apartemen; pembiayaan pinjaman, pembiayaan real estat, investasi real estat;
pembiayaan proyek pembangunan; pembiayaan real estat; penasehat real estat; pengoperasian real estate, yaitu pendirian
bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; penilaian real estat; penjualan real estat; penyediaan informasi, konsultasi
dan saran yang berkaitan dengan layanan akuisisi dan manajemen tanah dan bangunan pemukiman terkait dengan pusat
data, penyewaan ruang untuk pusat data, dan manajemen bangunan; penyewaan atau rental bangunan; perantara untuk
sewa beli; pialang real estat; sewa real estat; sewa-beli bangunan; urusan real estat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033411
: 17/05/2021 13:51:00
:
: PT CITRA HANNOCHS NIAGANTARA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kejaksaan No. 5D, Medan, Kota Medan, Sumatera Utara, 20112
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ARASHI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: tulisan warna hitam dan lekukan atau gambar cekungan warna coklat
: 8
: ===ALAT LAS MANUAL; ALAT UNTUK MEMASUKAN BENANG DALAM LOBANG JARUM; Alat Ketam; Alat Pemotong

540 Etiket

540 Etiket

Kapalan; Alat Pemotong inti Apel; Alat Pengasah Manual; Alat Penitik yang di pukul; Alat bajak selokan [perkakas tangan];
Alat cukur listrik; Alat gulungan pita [alat tangan]; Alat kecil dengan ujung runcing (alat tangan); Alat manikur dan pedikur; Alat
pelantak (alat tangan); Alat pelebar lubang tabung; Alat pelebar lubang tabung (alat tangan); Alat pelepas dan pemotong
jahitan / Sontekan Bahan; Alat pelubang; Alat pelubang karcis; Alat pelubang paku; Alat pemotong (pisau); Alat pemotong
ujung (alat tangan); Alat pemotong ulir sekerup [alat tangan]; Alat pencabut tanaman berduri (alat tangan); Alat pencacah
daging (alat tangan); Alat pendempul non-listrik; Alat pengasah dari kulit; Alat pengasah mata pisau; Alat pengebor; Alat
pengepang rambut (alat tangan); Alat pengikat [pemegang]; Alat pengikis/ pengupas; Alat pengiris untuk keperluan dapur; Alat
pengupas kabel [perkakas tangan]; Alat peniup tungku perapian [alat tangan]; Alat penomoran; Alat perata batu gerinda; Alat
peregang dari logam (peralatan tangan); Alat peregang kawat logam [perkakas tangan]; Alat potong besi; Alat potong
memotong keperluan makan; Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); Alat potong ulir [perkakas
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tangan]; Alat semprot udara gagang karet dan aluminium; Alat stamping-out [perkakas tangan]; Alat untuk membuat desain
timbul; Alat untuk membuat desain timbul (perkakas tangan); Alat untuk mengeluarkan biji buah-buahan; Alat untuk
menghilangkan bulu, listrik dan bukan listrik; Alat untuk menumbuk [perkakas tangan]; Alat-alat pengasah; Alat-alat tangan
tungsten carbide; Amplas kaki; Ani-Ani; Baja pengasah, kikir; Bangkil; Bangku catok [alat tangan]; Batang pemotong [perkakas
tangan]; Batu asah; Batu asah sabit; Batu gerinda; Batu gosok; Batu pemotong; Batu potong besi (manual); Batu potong
keramik (manual); Bedog; Beliung; Beliung (alat); Besi ketam; Besi pemotong kuku binatang (alat tangan); Besi perapat; Besi
runcing untuk memisahkan tali pilin; Besi untuk membuat lipatan; Besi untuk menandai ternak dengan cap; Bit berlubang
[bagian dari perkakas tangan]; Blencong; Bor gurdi tangan untuk tukang kayu; Bor tangan , dioperasikan dengan tangan;
Buffer kuku; CETOK; Cakar paku (alat-alat tangan); Catok F; Catok meja; Catok rambut; Cincin pukulan [krakeling];
Combination spanner; Combination spanner set; Daun gunting; Dekol; Dodos; Dongkrak angin yang digerakkan dengan
tangan; Dongkrak dioperasikan dengan tangan; Dudukan tanggam; GURDI TANGAN (GEREK) TUKANG KAYU; Gada;
Gagang alat pelebar lubang; Garpu penyiangan [perkakas tangan]; Garu Bugis; Gerek (perkakas tangan); Gerek dada; Gerek
runcing (alat tangan); Gerek sedok, pahat lekuk (perkakas tangan); Gergaji besi, dioperasikan dengan tangan; Gergaji ukir;
Gobet; Godam; Gunting Kain Zig-Zag / Gerigi; Gunting besar; Gunting beton; Gunting kuku dan kultikula; Gunting lipat;
Gunting pencukur ternak; Gunting rambut, gunting pemangkas, kulit pegasah pisau cukur, daun gunting, gunting besar,
gunting kuku, gunting tanaman, gunting janggut, gunting ternak, besi pengeriting rambut, alat pelobang telinga.; Gurdi sekrup
tipis (perkakas tangan); Intan pemotong kaca [bagian alat tangan]; Jarum pengukir; Jepitan untuk pengeriting rambut; KETAM;
Kapak; Kapak kecil; Kapak untuk mmbuat lubang; Kelewang; Kepala bor; Ketam; Ketam sponeng; Ketokan dan set mati
[perkakas tangan]; Kikir; Kikir [perkakas tangan]; Kikir batu gosok; Kikir kaki (foot files); Klem untuk tukang kayu atau pembuat
kaleng; Kored; Kotak persambungan kayu siku-siku[perkakas tangan]; Kotak pisau silet; Kotak tempat alat-alat cukur; Kulit
pengasah pisau cukur; Kunci Inggris; Kunci L; Kunci Ring; Kunci Y; Kunci baut keran; Kunci inggris ulir [perkakas tangan];
Kunci kepala bor (manual); Kunci mur [alat tangan]; Kunci pas [perkakas tangan]; Kunci pas pipa; Laser hair removal aparat
untuk keperluan rumah tangga; Lesung; Linggis; Lumpang; Lumpang untuk menumbuk [perkakas tangan]; MATA BOR; Martil;
Mata bor (bagian dari alat tangan); Mata bor kaca; Mata cutting besi; Mata cutting diamond; Mata gergaji [bagian dari alat
tangan]; Mata gerinda diamond; Mata pahat berbentuk persegi; Model kaki dari kayu [perkakas tangan pembuat sepatu];
Nibbler [alat-alat tangan, tangan-dioperasikan]; PENTUNGAN; PISAU KETAM; Pacul; Pahat Pengukir; Pal (perkakas tangan);
Palu; Palu besi; Palu bumping [perkakas tangan]; Palu dari kuningan [perkakas tangan]; Palu kambing; Palu pemahat; Palu
pengeling (alat tangan); Pancong; Parang; Pedang (senjata); Pedang kelewang; Pegangan gergaji; Pelat potong uliran
bergelang; Pelubang tengah (alat tangan); Pemadat tanah [perkakas tangan]; Pemangkas tanaman pembatas; Pembelah
buah-buahan (alat tangan); Pembuka kaleng, bukan listrik; Pemoles kuku; Pemoles kuku, listrik; Pemoles kuku, listrik atau
non-listrik; Pemoles kuku, non-listrik; Pemotong nylon; Pemotong penggilingan [perkakas tangan]; Pemotong rambut listrik;
Pemotong spiral untuk sayuran, dioperasikan dengan tangan; Pemotong sumbu (gunting); Pencincang sayuran; Pengasah
dioperasikan secara manual; Pengasah palu; Pengeriting rambut; Penggali parit (alat tangan); Penggaris siku [perkakas
tangan]; Penggilesan; Penghilang bulu menggunakan laser, selain untuk tujuan medis; Penghilang kapalan dan kalus; Pengikir
jarum; Pengiris telur, bukan listrik; Pengkorek Api; Penyambung pahat; Penyebar [sendok garpu]; Penyemprot ransel (nonlistrik) untuk dibawa di bagian belakang; Penyemprot yang dioperasikan dengan tangan untuk mengeluarkan bahan
pembersih; Peralatan makan; Peralatan pembuatan tato; Peralatan steril untuk penindik badan; Peralatan tangan; Perangkat
perawatan kuku kaki; Perangkat untuk perawatan tangan dan kuku; Perangkat untuk perawatan tangan dan kuku, listrik;
Perkakas kebun dioperasikan dengan tangan; Perkakas ketam (perkakas tanggan); Perkakas pengeling, dioperasikan tangan;
Perkakas pengosok [alat tangan]; Perkakas tangan dioperasikan dengan tangan; Perlengkapan makan minum dari perak
(pisau- pisau, garpu-garpu dan sendok-sendok); Perlengkapan perapian dari besi; Peso; Piler pengunci rahang; Pisau Ketam;
Pisau [perkakas tangan]; Pisau cukur, listrik atau non-listrik; Pisau cukur, non-listrik; Pisau hobi [pisau bedah, bukan medis];
Pisau kater; Pisau ketam (alat tangan); Pisau kikis (alat tangan); Pisau pemangkas tanaman; Pisau pemotong daging; Pisau
penyisik; Pisau silet; Pisau tarik penyerut kayu; Pisau tukang pemasang sepatu kuda; Pisau untuk ketam; Pisau untuk
mencangkok tanaman; Pisau untuk pencampur cat; Piso; Pompa air tangan, cangkul, sekop, gerinda, batu asahan, gergaji
tangan, intan pemotong kaca, obeng, kunci, kikir, dongkrak tangan, pisau-pisau, perkakas ketam, pedang, palu (martil), borbor, tang, pisau cukur, sabit, kampak, pahat tusuk, godam, alat pematri, alat solder, linggis, serutan kayu (bukan listrik atau
mesin), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot cairan (sprayer dengan tangan), alat penyemprot serangga
(alat tangan), pisau pemangkas tanaman, pisau untuk pemotong rumput (alat tangan), alat penyemprot hama tanaman
(sprayer) yang digerakkan dengan tangan, alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan dengan tangan), penyemprotpenyemprot backpack manual dengan tekanan tinggi, penyemprot-penyemprot ransel semi otomatis, alat penanam benih
(benih jagung, padi, kacang-kacangan dan sayur-sayuran), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot serangga
(alat tangan), gerek (alat tangan), alat pelubang, kampak-kampak, batang pemotong, pisau pemangkas tanaman, mata bor
(bagian dari alat tangan), alat pengasah mata pisau, pisau (alat tangan), pemangkas tanaman pembatas, pisau untuk
mencangkok tanaman, pahat-pahat, alat pemotong (pisau), pisau kecil, alat penyemprot obat pembasmi parasit tanaman (alat
tangan), alat penggali (alat tangan), pegangan bor (alat tangan), bor-bor, pemadat tanah (alat tangan), alat pemotong (alat
tangan), alat pemetik buah (alat tangan), alat-alat kebun (alat tangan), alat-alat pencangkokan (alat tangan), bor tangan (alat
tangan), alat pemecah es, alat pemercik obat serangga (alat tangan), semprotan obat serangga (alat tangan), alat penguap
obat serangga (alat tangan), gergaji ukir, pisau baja, pisau-pisau, gunting pemotong rumput (alat tangan), pisau pemotong,
alat pelobang (alat tangan), alat pembunuh parasit tanaman, gunting besar pemangkas, pompa (tangan), alat pelantak tangan
(alat tangan), daun gergaji (bagian dari alat tangan), pegangan gergaji, gergaji (alat tangan), gunting, obeng, sabit-sabit
bertangkai, gunting tanaman, alat-alat pengasah, alat penyemprot serangga (alat tangan), alat pencabut tangan berduri (alat
tangan), pemangkas pohon, alat penyemprot obat pembasmi serangga (alat tangan), pencincang sayuran, pisau sayuran,
pemotong sayuran, pengiris sayuran, roda pengasah (alat tangan), kunci inggris (alat tangan).; Pompa udara dioperasikan
dengan tangan; Puput (Linggis); Rautan lilin; SENDOK BESAR TUANGAN; SENDOK SEMEN; SILET; SISIR BESI; Sabit
gagang panjang; Sambungan untuk pegangan bor untuk tap potong ulir; Sapu Api; Sarung dodos; Sekerup bangku;
Semprotan untuk penyemprotan insektisida; Sendok bebek plastik; Sendok besar untuk pengecoran [alat tangan]; Sendok
tuang; Sendok tuang [perkakas tangan]; Sendok tuang untuk anggur; Senjata yang dipakai pada sisi badan selain senjata api;
Senjata, dioperasikan dengan tangan, untuk mengeluarkan damar; Sepit (Capit Besi Untuk Pembuatan Golok); Setrika Uap
yang dihasilkan dari gas; Setrika datar; Setrika datar, non-listrik; Setrika listrik; Setrika-setrika listrik; Shredders sayur, tangandioperasikan; Sisir besar [perkakas tangan]; Sodet (Sendok Penggorengan); Sudip untuk digunakan seniman; Sudip/Sodet
(alat tangan); Sundung (Alat Angkut); Tali pengasah pisau cukur dari kulit; Tang; Tang kuku; Tang pemotong kulit kuku; Tang
pencapit; Tang potong; Tanggem; Tangkai batu asah; Tangkai batu basah; Tesi; Tesi (Sendok); Tisi (Sendok); Tombak untuk
menangkap ikan; Transplanters, tangan dioperasikan; Tuas pengungkit; Utat (Alat Permainan Ontek Dari Kayu); Wakil rahang

Halaman 727 dari 1262

logam; abrading alat, tangan-dioperasikan; abrading instrumen, tangan-dioperasikan; aduk tongkat untuk pencampuran cat;
aerator rumput, tangan-dioperasikan; alat pemotong dan pemangkas rambut; alat Scraping [alat-alat tangan]; alat catok
bubut; alat cukur; alat flaring [alat-alat tangan]; alat fulling [alat-alat tangan]; alat grafting [alat-alat tangan]; alat graving [alatalat tangan]; alat isi angin; alat lansekap tangan dioperasikan; alat listrik dan non-listrik untuk manicure; alat listrik dan nonlistrik untuk pedicure; alat makan daur ulang; alat manikur; alat pedikur; alat pelurus rambut; alat pemotong (pisau); alat
pemotong [alat-alat tangan]; alat pemotong daging [perkakas tangan]; alat pemotong pizza [bukan elektrik]; alat pemotong plat
baja; alat pemotong tangan dioperasikan; alat pemotong tangan dioperasikan untuk digunakan dapur; alat pengasah mata
pisau; alat penggosok kuku jari; alat pengikis cat [perkakas tangan]; alat pengiris makanan yang dioperasikan dengan tangan;
alat pengiris sayuran (non-listrik); alat pengolah makanan dan alat pemotong yang dioperasikan dengan tangan, alat
pengupas makanan, alat pengiris sayuran.; alat pengukur ulir; alat pengukur ulir (alat tangan); alat pengulir pipa (alat tangan);
alat perbaikan otomotif tangan dioperasikan; alat perforating [alat-alat tangan]; alat pertanian, dioperasikan dengan tangan;
alat potong berputar [perkakas tangan]; alat rantai breaker untuk digunakan dengan rantai sepeda motor; alat rantai keling
untuk digunakan dengan rantai sepeda motor; alat ratchet tangan untuk instalasi dan penghapusan alpine ski dan snowboard
balap gerbang; alat tabung pembakaran; alat tangan dioperasikan; alat tangan dioperasikan untuk dicing makanan; alat
tangan dioperasikan untuk memotong makanan; alat tangan dioperasikan untuk memungut sampah; alat tangan dioperasikan
untuk mengiris makanan; alat tangan hidraulik; alat tangan listrik untuk tato; alat tangan non-listrik untuk tato; alat tangan untuk
keriting rambut; alat tangan untuk rambut keriting, non-listrik; alat tangan yang dioperasikan secara manual; alat tas, penuh
dengan alat-alat tangan tangan dioperasikan; alat untuk cairan decanting [alat-alat tangan]; alat untuk memadatkan tanah
[perkakas tangan]; alat untuk memasukkan angin ban manual; alat untuk menghilangkan bulu, listrik dan non-listrik; alat-alat
cukur tubuh listrik; alat-alat cukur wajah listrik; alat-alat pertanian yang dioperasikan dengan tangan; alat-alat tangan
dioperasikan untuk craftspersons; alat-alat tangan dioperasikan untuk es mencukur; alat-alat tangan dioperasikan untuk
hewan menguliti; alat-alat tangan dioperasikan untuk ikan menguliti; alat-alat tangan dioperasikan untuk lampu penanaman;
alat-alat tangan dioperasikan untuk melucuti perangkat peledak improvisasi [IED]; alat-alat tangan dioperasikan untuk
membungkuk pipa; alat-alat tangan dioperasikan untuk menghapus herpes zoster; alat-alat tangan dioperasikan untuk
menghapus papan selancar lilin; alat-alat tangan dioperasikan untuk seniman; alat-alat tangan dioperasikan untuk tukang
kayu; alat-alat tangan mitra sanders makhluk; alat-alat tangan multifungsi; alat-alat tangan tangan dioperasikan dijual di pradiisi tas perkakas; alat-alat tangan untuk labu ukiran; alat-alat tangan untuk menghapus mendengar baterai bantuan; alat-alat
tangan untuk perbaikan dan pemeliharaan sepeda; alat-alat tangan untuk seniman; ampelas roda gerinda; anakan, tangan
dioperasikan; aparat cukur, listrik; aparat cukur, non-listrik; aparat elektrolisis untuk hair removal; aparat paste tangan
dioperasikan [tangan-tools]; aparatur cukur; aparatur microblading; aparatur tato kosmetik; aparatus untuk menghancurkan
parasit tanaman, tangan-dioperasikan; arit; asah [tangan alat]; atomizers tangan dioperasikan untuk keperluan industri atau
komersial; atomizers yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan pertanian; bagel slicers [pisau]; bar pemotong,
tangan-dioperasikan; batu asah baja; batu asah sabit; batu gerinda; bayonet; belati; beliung; bellow menempa tangan
dioperasikan; berhenti wakil benda kerja; besi datar, listrik; besi pelamur [alat-alat tangan]; besi pengasah; betel besi; bilah
gergaji besi; billhooks; bit kawat gigi; bit pengebor terbuat dari karbid untuk membuat lubang (bagian dari peralatan tangan); bit
untuk latihan tangan; bius kutikula; blok tuas tangan; body piercing instrumen kit; bor (peralatan tangan); bor tangan bukan
listrik untuk kayu; bor tangan tidak termasuk bor listrik; bor untuk mengukir; botol anggur foil pemotong, tangan-dioperasikan;
braiders rambut, listrik; branders barbekyu; broadaxes; broadforks untuk keperluan pertanian; buffer kuku untuk digunakan
dalam manicure; busur gergaji; cakar daging logam; cake pemotong; cake pisau; cangkul [perkakas tangan]; cangkul
penyiangi; celemek alat; celurit; chain block; chain block electrik; chuck untuk alat-alat tangan dioperasikan; cincin sabit; clurit
untuk rumput [perkakas tangan]; corers sayuran; crimpers rambut, listrik; croppers foto; darurat pemotong sabuk pengaman;
dermographs [tato mesin]; deveiners udang; dibbers, tangan dioperasikan; dicers makanan, tangan-dioperasikan; dies
meninju; dies untuk digunakan dengan alat-alat tangan dioperasikan; dioperasikan secara manual cukur penajam pisau;
dioperasikan secara manual grease guns; dioperasikan secara manual kerekan genggam; dioperasikan secara manual
penajam tepi untuk ski dan snowboards; dipanaskan elektrik pengeriting rambut, alat tangan; dispenser, kaset cukur, tempat,
dan katrid, semua didesain secara khusus untuk silet/pisau cukur dan berisi silet/pisau cukur; dongkrak manual; drywall elang
[alat-alat tangan]; edgers rumput, tangan-dioperasikan; ekspander [tangan alat]; ekstensi bar untuk alat-alat tangan; ekstensi
untuk alat-alat tangan; epilator; es kapak untuk mountaineering; es palu; es pencakar [alat-alat tangan]; es picks; file [alat]; file
kaki [pedicure mengimplementasikan]; file, tangan dioperasikan; frame untuk handsaws; gaffs memancing; gagang pisau;
gagang pisau logam; gala senjata, tangan-dioperasikan; galah berkait / gancu; garpu; garpu biodegradable; garpu daur ulang;
garpu fondue; garpu ikan; garpu kue; garpu makanan penutup; garpu meja; garpu meja stainless steel; garpu meja sterling
silver; garpu penggali [garpu sekop]; garpu pertanian [alat-alat tangan]; garpu plastik; garpu rumput; garpu salad; garpu sekali
pakai; garpu siput; garpu ukir; garu [perkakas tangan]; garu alat-alat tangan menjadi; garu golf; garu jebakan pasir; gavels
[tangan alat]; gergaji [perkakas tangan]; gergaji logam-pemotongan; gergaji pit; gergaji potong; gergaji untuk memotong
cabang; gerinda tangan (disk grinda); geser kotak [alat-alat tangan dioperasikan]; golok pemotong daging; grease guns,
tangan-dioperasikan; grooving alat, tangan-dioperasikan; gula sendok [alat-alat tangan]; gunting anjing; gunting berkebun;
gunting besar (alat tangan); gunting besar pemangkas; gunting bordir; gunting dapur; gunting ikebana; gunting jahit; gunting
jenggot, non-listrik; gunting kebun; gunting kertas; gunting kuku; gunting kuku bayi; gunting kuku, listrik atau non-listrik; gunting
kutikula; gunting pemangkas; gunting penjahit; gunting rambut; gunting rambut non-listrik untuk hewan; gunting rambut tangan
dioperasikan untuk hewan; gunting rambut untuk hewan [instrumen tangan]; gunting rambut untuk hewan menjadi instrumen
tangan; gunting rambut untuk penggunaan pribadi, listrik dan non-listrik; gunting rambut, listrik; gunting rambut, listrik atau nonlistrik; gunting rambut, listrik dan baterai bertenaga; gunting rambut, non-listrik; gunting rambut, tangan-dioperasikan; gunting
rumah tangga; gunting rumput [instrumen tangan]; gunting saku; gunting serbaguna; gunting unggas; gunting untuk anakanak; gunting untuk keperluan rumah tangga; gunting untuk memotong cabang pohon; gunting untuk memotong rambut;
gunting wol; gunting*; gunting, tangan dioperasikan; hacksaws; handsaws; hawks [perkakas tangan]; helikopter sayuran;
hidung pemangkas rambut, listrik; hoop pemotong [alat-alat tangan]; hullers strawberry; insektisida penyemprot [alat-alat
tangan]; instrumen alis menusuk; instrumen cukur; instrumen cukur listrik; instrumen dan alat untuk hewan menguliti;
instrumen labia menusuk; instrumen menusuk alat kelamin perempuan; instrumen menusuk kelamin laki-laki; instrumen
menusuk pusar; instrumen menusuk puting; instrumen pemotong tabung; instrumen tangan untuk hewan pemotongan tukang
daging; instrumen tindik lidah; instrumen tindik telinga; isau dapur untuk mengiris ikan; isi cutter; jack sepeda motor
mengangkat, tangan-dioperasikan; jarum tato; jarum tindik telinga; jenggot gunting, listrik; jenggot pemangkas, listrik; jeruk
pemangkas [pisau]; jig-gergaji [alat-alat tangan dioperasikan]; jig-gergaji, tangan-dioperasikan; kaleng minyak untuk pelumas
mesin [tangan alat]; kampak; kapak es; kape; karpet dan lantai pokok Penghilang [perkakas tangan]; kartrid berisi pisau cukur;
kartrid untuk pisau cukur; kasus khusus disesuaikan untuk rambut keriting listrik setrika; kawat crimpers [alat-alat tangan];
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keburukan bangku; keburukan logam; keju pesawat, non-listrik; keju slicers, non-listrik; keran [tangan alat]; keran alat-alat
tangan menjadi; keran tangan; keriting besi, non-listrik; ketam karbid untuk alat pemotong; ketam linggis (alat tangan); kickers
lutut [alat-alat tangan]; kikir kuku; kikir kuku listrik untuk perawatan kuku; kikir kuku, listrik; klem [tangan alat]; klem tukang
kayu; koki pisau; kotak kunci pas; kue garpu; kuku oranye tongkat; kulir; kulir [berkebun]; kulir tukang batu; kumis dan jenggot
pemangkas; kunci L; kunci hex; kunci pas adjustable; kunci pas busi; kunci pas die [alat-alat tangan]; kunci pas filter oli; kunci
pas kepala fleksibel; kunci pas lonjakan sepatu golf; kunci pas mur; kunci pas ratchet [perkakas tangan]; kunci pas sekrup;
kunci pas soket [perkakas tangan]; kunci pas torsi; kunci pas, tangan dioperasikan; kunci roda; kunci tabung; kunci-kunci
monyet; lantai pencakar [alat-alat tangan]; lifter tanah, tangan-dioperasikan; linggis [perkakas tangan]; logam-pemotongan
gunting [gunting timah]; mandolines untuk sayuran mengiris; manikur; manikur dan pedikur alat; manual dioperasikan alat
untuk menyuntikkan paku pupuk padat ke dalam tanah [alat berkebun]; manual dioperasikan pemangkas pohon; mata gergaji
bundar PCD (peralatan tangan); mata obeng; mata pisau; mata pisau untuk serut; mata screw driver; melayani pisau; memilih
kepala; menangani sabit; mencukur kit; mengapung [tangan alat]; mengasah alat dan instrumen, tangan-dioperasikan;
mengasah roda untuk pisau dan pisau; mesin tato kosmetik; mincers, non-listrik; mortir dan alu untuk menumbuk [alat-alat
tangan]; non-listrik manicure set; non-listrik rol rambut [tangan alat]; obeng, non-listrik; oranye tongkat [manicure alat]; pahat;
pahat pemahat; pahat tanggam; pakai sendok garpu; palu; palu [instrumen tangan]; palu [perkakas tangan]; palu batu; palu
cakar; palu dari tembaga; palu darurat; palu kayu; palu melarikan diri darurat; palu tukang batu; palu, tangan dioperasikan;
panduan langsing wallpaper [alat-alat tangan]; papan amril; parang; pasta pemotong, tangan-dioperasikan; pedang; pedang
Jepang; pedang pendek; pedicure set, listrik; pegangan kayu untuk alat-alat tangan tangan dioperasikan; pegangan ratchet;
pegangan sabit logam; pegangan untuk alat-alat tangan tangan dioperasikan; pegangan, bukan dari logam, untuk alat-alat
tangan tangan dioperasikan; pegangan, logam, alat bantu tangan tangan dioperasikan; pelunak daging dalam bentuk
instrumen cabang untuk berdebar daging; pelunak daging dalam bentuk palu dapur; pelurus rambut, listrik; pemangkas
jenggot; pemangkas jenggot, non-listrik; pemangkas lindung nilai [alat-alat tangan dioperasikan]; pemangkas pohon;
pemangkas rambut, listrik; pemangkas rambut, listrik atau non-listrik; pemangkas rambut, listrik dan baterai bertenaga;
pemangkas-pemangkas rambut kaki listrik; pemangkasan gergaji [alat-alat tangan]; pemangkasan pisau; pembuka tiram;
pemegang alat; pemegang bor [alat-alat tangan]; pemegang pisau menyelam; pemetik buah [alat-alat tangan]; pemotong PCD
(peralatan tangan); pemotong baut [perkakas tangan]; pemotong bawang putih, non-listrik; pemotong foil; pemotong goreng
Prancis, tangan-dioperasikan; pemotong kaca; pemotong kawat; pemotong mitra menjadi alat-alat tangan; pemotong pancing;
pemotong penggilingan menjadi alat-alat tangan; pemotong pipa (alat tangan); pemotong pipa, tangan-dioperasikan;
pemotong pizza; pemotong pizza, non-listrik; pemotong rumput, tangan-dioperasikan; pemotong sayuran; pemotong tabung
(Alat tangan); pemotong ubin, tangan-dioperasikan; pemotong-pemotong rambut listrik dan pemangkas-pemangkas rambut
listrik; pemotong-pemotong rambut pada lubang hidung (nostril) listrik; pemotongan panduan untuk digunakan dengan alat-alat
tangan dioperasikan; pemotongan tang [tang gelandang ini]; penajam kapur penjahit; penajam pisau; penari telanjang kawat;
penarik kabel (alat tangan); penarik kuku [alat-alat tangan]; penarik kuku, tangan-dioperasikan; pencabut paku [perkakas
tangan]; pencakar kaca [alat-alat tangan]; pencakar tangan dioperasikan untuk hewan menguliti; pencakar tangan
dioperasikan untuk ikan menguliti; pencakar untuk ski; pencukur [instrumen tangan]; pengamplasan bantalan untuk sanders
tangan dioperasikan; pengamplasan blok [alat-alat tangan]; pengamplasan spons [alat-alat tangan]; pengeriting bulu mata;
pengeriting mentega; pengeriting rambut, alat tangan; pengeriting rambut, listrik, alat tangan; pengeriting-pengeriting bulu
mata listrik (alat tangan); penggali [perkakas tangan]; penggali gulma, tangan-dioperasikan; penggali pasca lubang, tangandioperasikan; pengganda torsi, tangan-dioperasikan; penggiling kuku hewan bertenaga baterai; penggiling kuku hewan, listrik;
penggilingan pemotong, tangan-dioperasikan; pengiris keju (bukan listrik); pengolah makanan, tangan-dioperasikan; pengoles
mentega; pengupas buah, non-listrik; pengupas kentang, non-listrik; pengupas pisau; pengupas sayur, non-listrik; pengupas
sayuran [alat-alat tangan]; penjepit dan pinset kutikula; penjepit keriting listrik; penjepit keriting non-listrik; penjepit menjadi
alat-alat tangan; penjepit perapian; penjepit rambut [tangan alat]; penjepit tang menjadi instrumen body piercing; penjepit
tukang kayu [penarik kuku]; penutupan cincin tang menjadi instrumen body piercing; penyemprot insektisida, tangandioperasikan; penyemprot tangan dioperasikan untuk keperluan industri atau komersial; penyemprot yang dioperasikan
dengan tangan untuk insektisida; penyemprot yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan pertanian; perajang bawang
putih, non-listrik; perajang bawang, bukan listrik; perajang, tangan dioperasikan; peralataan penataan rambut; peralatan
berkebun tangan dioperasikan; peralatan dan perkakas berkebun yang dioperasikan dengan tangan; peralatan dan perkakas
pertamanan yang dioperasikan dengan tangan; peralatan dan perkakas pertanian yang dioperasikan dengan tangan;
peralatan makan (garpu, pisau dan sendok); peralatan pencabutan untuk perawatan kosmetik alis; peralatan pencabutan,
listrik dan non-listrik, untuk perawatan kosmetik alis; peralatan tangan yang dapat dibawa-bawa; peralatan untuk mengukir
(peralatan tangan); perkakas tangan dan peralatannya, dioperasikan dengan tangan; perkakas tangan untuk memotong,
mengebor, menggiling, menajamkan dan merawat permukaan; pesawat Katsuo-bushi [pesawat non-listrik untuk mengelupas
blok bonito kering]; pesawat non-listrik untuk mengelupas blok kering bonito; pinset; pinset rambut menghapus; pisau *; pisau
[tangan alat]; pisau baja; pisau bekerja; pisau berburu; pisau biodegradable; pisau buah; pisau cukur; pisau cukur Jepang;
pisau cukur dan silet; pisau cukur lurus; pisau cukur sekali pakai; pisau cukur, listrik; pisau cukur, non-listrik; pisau daging;
pisau dapur; pisau dapur Jepang untuk memotong; pisau daur ulang; pisau dempul; pisau filleting; pisau gunting; pisau ikan;
pisau jack; pisau karpet; pisau kater; pisau keju; pisau keju dan pizza non-listrik; pisau keramik; pisau ketam (alat tangan);
pisau kue tart; pisau labu; pisau lempar; pisau lipat; pisau makanan penutup; pisau meja; pisau meja makan; pisau meja
stainless steel; pisau meja sterling silver; pisau meja, garpu dan sendok plastik; pisau meja, garpu dan sendok untuk bayi;
pisau memancing; pisau menangani, bukan dari logam; pisau mentega; pisau menyelam; pisau olahraga; pisau parit Bank
[alat-alat tangan]; pisau pemangkas; pisau pemangkas tanaman; pisau plastik; pisau raut; pisau roti; pisau rumah tangga;
pisau rumput (perkakas tangan); pisau saku; pisau sayuran; pisau sayuran pemotong sayuran/pengiris sayuran; pisau scoring
untuk lembaran veneer; pisau sekali pakai; pisau selam, pegangan pisau selam, alat kecil dengan ujung runcing (alat tangan);
pisau terbuat dari logam mulia; pisau ukir; pisau untuk alat cukur; pisau untuk digunakan hobi; pisau untuk gergaji tangan;
pisau untuk gunting; pisau untuk menguliti hewan; pisau untuk menguliti ikan; pisau untuk pesawat yang dioperasikan dengan
tangan; pisau untuk pisau; pisau untuk pisau cukur; pisau untuk pisau cukur listrik; pisau utilitas; pisau-pisau cukur listrik dan
gunting-gunting rambut listrik; pistol baut captive untuk hewan menakjubkan; pita ikan untuk menarik kabel; polishing setrika
[kaca alat]; pompa tangan dioperasikan; pompa tangan dioperasikan untuk memompa air sumur; prods sapi, listrik; prods
ternak, tangan-dioperasikan; pukulan [tangan alat]; pukulan alat-alat tangan menjadi; pukulan tang [alat-alat tangan]; pupuk
sendok [alat-alat tangan]; rambut keriting setrika, listrik; rambut pendinginan besi untuk pengkondisian rambut; reamers; rem
tangan dioperasikan untuk lentur lembaran logam; reversible rachet handle; riveters [tangan alat]; roda asah (alat tangan);
rumput cambuk [alat-alat tangan]; rumput garu, tangan-dioperasikan; sabit; sabit menangani, bukan dari logam; sabuk alat;
sanders, tangan dioperasikan; sarung pedang pedang; sarung pisau; sarung pisau dari kulit; sauna ladle; scaler ikan;
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secateurs; sekop [perkakas tangan]; sekop [tangan alat]; sekop menjadi alat-alat tangan; sekop perapian; sekop salju;
senapan (alat tangan); sendok *; sendok batubara [alat-alat tangan]; sendok beras [alat-alat tangan]; sendok biji-bijian [alatalat tangan]; sendok biodegradable; sendok daur ulang; sendok dessert; sendok es krim; sendok garpu biodegradable; sendok
garpu dari logam mulia; sendok garpu ergonomis untuk anak-anak; sendok garpu plastik; sendok garpu, garpu dan sendok;
sendok ikan [alat-alat tangan]; sendok jeruk; sendok kopi; sendok kopi [alat-alat tangan]; sendok makanan anjing [alat-alat
tangan]; sendok meja; sendok meja stainless steel; sendok meja sterling silver; sendok pakai; sendok plastik; sendok souvenir
kolektor; sendok sundae; sendok sup; sendok teh; sendok uang; sendok untuk pembuangan limbah hewan peliharaan [alatalat tangan]; sendok yang terbuat dari logam mulia; sendok yang ujungnya lembut untuk digunakan bayi, balita dan anakanak; senjata pokok, tangan-dioperasikan; senjata tindik telinga; serap [tangan alat]; set manicure listrik; setrika [alat-alat
tangan non-listrik]; setrika ban; setrika crimping listrik untuk rambut; setrika listrik; setrika molding; setrika pelurus rambut
listrik; setrika pengupas; setrika pengupas menjadi alat-alat tangan; setrika styling rambut listrik genggam; setrika uap listrik;
setrika-setrika rambut listrik; sheet mobil perbaikan alat-alat logam penyok [perkakas tangan]; shredders daging [alat-alat
tangan]; silet; singkatan jack tangan; slicers keju; slicers pizza; slicers sayuran; slicers, tangan dioperasikan; snips; snips
benang; snips timah; soket kunci pas; spatula seniman untuk lukisan lilin panas; spatula untuk digunakan oleh seniman untuk
melukis lilin panas; spatula untuk lukisan lilin panas untuk digunakan oleh seniman; spokeshaves [tangan alat]; steak pisau;
styling rambut rambut listrik; tabel garpu dari logam mulia; tabung pemotong [alat-alat tangan]; tampers, tangan dioperasikan;
tang crimping; tang memancing; tang pengaturan; tang untuk hewan menguliti; tang untuk ikan menguliti; tang untuk
memotong/ mengupas kabel listrik; tangan alat untuk keriting rambut, listrik; tangan dioperasikan atomizers, alat penguap, dan
penyemprot untuk digunakan dengan cairan industri; tangan dioperasikan augers es digunakan untuk memancing es; tangan
dioperasikan berlangsung selama pembuatan sepatu; tangan latihan [alat-alat tangan]; tangan pompa *; tangan seamers [alatalat tangan]; tanggam pipa; tanggam rantai; tato aparat untuk perawatan kosmetik alis; telinga pemangkas rambut, listrik; tepi
ski mengasah alat, tangan-dioperasikan; tepung sendok [alat-alat tangan]; ternak menandai alat; ternak menguliti instrumen;
tindik telinga aparat; tipis-berbilah pisau dapur; tombak; tombak untuk penangkapan ikan komersial; tongkat; tongkat pedang;
tracing roda; ular pipa, tangan-dioperasikan; usungan untuk kawat dan band-band metal [alat-alat tangan]; vaporizers tangan
dioperasikan untuk keperluan industri atau komersial; vaporizers yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan pertanian;
vises mitra menjadi alat-alat tangan; wadah disesuaikan untuk pisau cukur; wakil rahang; wallpaper jahitan rol [alat-alat
tangan]; wallpaper smoothers [alat-alat tangan]; whetstones [mengasah batu]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033412
: 17/05/2021 13:54:31
:
: ERVINSON

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN BAMBU APUS I / 1, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11740
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: COLLAGENATHLETE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, COKLAT MUDA, EMAS, KUNING
: 5
: ===suplemen kalsium; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen
makanan diet; suplemen makanan obat berbasis kolagen===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033413
: 17/05/2021 13:55:02
:
: PT. BROSIS SINERGI PERKASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Setiabudi One lantai 3, Jl. H.R. Rasuna Said No.62, Setiabudi,
Jakarta Selatan
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Johan Santoso S.H.
: Jaya Building 7th Floor Jalan M.H. Thamrin kavling 12

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BARNA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning emas, biru tua
: 41
: ===layanan karaoke; layanan klub [hiburan atau pendidikan]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021033414
: 17/05/2021 13:57:42
:

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: PT CITRA HANNOCHS NIAGANTARA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kejaksaan No. 5D, Medan, Kota Medan, Sumatera Utara, 20112
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ARASHI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: tulisan warna hitam dan lekukan atau gambar cekungan warna coklat
: 1
: ===Additif untuk bahan bakar motor; Aditif kimia untuk sistem pendingin kendaraan; Aditif makanan hewan non-nutrisi, nonobat untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan; Aditif makanan hewan non-nutrisi, nonobat untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan; Suplemen makanan hewan untuk
digunakan dalam pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan; Pengikat mikotoksin untuk digunakan dalam
pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan; Aditif makanan hewan, yaitu, pengikat mikotoksin untuk digunakan
dalam pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan; Aditif non-obat yang digunakan untuk pakan ternak untuk
digunakan sebagai suplemen makanan; Aditif semen yang digunakan untuk beton dan mortar; Aditif untuk mengeraskan;
Aditif-aditif kimia untuk resin; Agen aktif permukaan; Agen, reagen, tes, enzim, nukleotida, buffer, sediaan kimia dan biologi
untuk penggunaan ilmiah dan penelitian di bidang pengurutan asam nukleat, genotipe, diagnostik, penelitian diagnostik,
penelitian klinis, pengembangan obat, farmasi, penelitian laboratorium, penelitian ilmiah, penelitian medis, bukan untuk tujuan
medis atau kedokteran hewan; Agen, reagen, tes, enzim, nukleotida, buffer, sediaan kimia dan biologi untuk penggunaan
ilmiah dan penelitian di bidang ilmu hayat, biologi, mikrobiologi dan metagenomik, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan
pangan, pengujian genetik, dan genetika, bukan untuk tujuan medis atau kedokteran hewan; Kit yang terdiri dari nukleotida,
reagen, substrat enzim, buffer, preparat kimia atau biologi untuk penggunaan ilmiah dan penelitian termasuk di bidang
sekuensing asam nukleat, genotipe, diagnostik, penelitian diagnostik, penelitian klinis, pengembangan obat, farmasi,
laboratorium, penelitian ilmiah dan medis , bukan untuk tujuan medis atau kedokteran hewan; Kit yang terdiri dari nukleotida,
reagen, substrat enzim, buffer, sediaan kimia atau biologi untuk penggunaan ilmiah dan penelitian termasuk di bidang ilmu
hayati, biologi, mikrobiologi dan metagenomik, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, pengujian genetik, dan
genetika, bukan untuk tujuan medis atau kedokteran hewan; Agen-agen penstabil untuk resin; Agen-agen, reagen-reagen
kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay), enzim-enzim, nucleotide, buffer-buffer, sediaan-sediaan kimia, dan sediaansediaan biologikal untuk ilmu pengetahuan dan penelitian; Agen-agen, reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam
(assay), enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimia, dan sediaan-sediaan biological untuk untuk ilmu
pengetahuan dan penelitian dibidang rangkaian-rangkaian berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai
nucleotide, tipe-tipe species, diagnostik, penelitian diagnostic, penelitian klinis, pengembangan obat-obatan, pharmasi,
penelitian laboratorium, penelitian ilmiah, penelitian obat-obatan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi dan metagenomik,
bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, dan pemeriksaan genetika, bukan untuk tujuan medis atau kedokteran
hewan; Agen deflokulasi untuk minyak dan minyak mentah; Air Radiator; Antibiotik disc; Antioksidan untuk digunakan dalam
fabrikasi; Asam asetat glasial; Asam nitrat; Asam sulfat; Aspal anti karat (bahan kimia); Bahan Kimia untuk menyerap
formaldehida dan bahan kimia untuk dekomposisi formaldehida; Bahan aktif yang diperoleh dari ekstrak alami, sayuran, laut,
hewan, sintetis, bio-teknologi, dan dimaksudkan untuk dimasukkan dalam komposisi produk kosmetik; Bahan anti kusam
untuk jendela; Bahan bakar aditif; Bahan baku (bahan kimia) untuk pembuatan produk kosmetik; Bahan campuran kimia
dalam semen; Bahan kimia (industri); Bahan kimia berbentuk pasta pencari air; Bahan kimia berbentuk pasta pengukur
bensin; Bahan kimia dan bahan kimia yang digunakan dalam industri klorin, industri plastik, dan industri pendinginan, yaitu,
klorin dan soda kaustik; Bahan kimia dan komposisi kimia untuk digunakan dalam aplikasi petrokimia dan aplikasi industri;
Bahan kimia dan komposisi kimia yang digunakan di ladang minyak dan gas; Bahan kimia dasar anorganik; Bahan kimia
industri untuk kedap air; Bahan kimia penyamak kulit; Bahan kimia perawatan industri; Bahan kimia peresap tekstil; Bahan
kimia pertanian seperti pupuk dan nutrisi untuk tanaman; Bahan kimia tambahan untuk cat dan pelapis; Bahan kimia untuk
campuran semen; Bahan kimia untuk digunakan dalam industri dan akan secara khusus mencakup cairan khusus silikon
untuk digunakan dalam berbagai aplikasi/penerapan, seperti bahan tambahan untuk digunakan dalam getah pohon
karet/lateks, zat pelepasan jamur (mold) dan zat pengendali busa; Bahan kimia untuk digunakan dalam industri dan ilmu
pengetahuan; Bahan kimia untuk digunakan dalam industri, manufaktur, pertanian, hortikultura dan perhutanan, termasuk
bahan kimia untuk mengolah limbah cair, memurnikan air, memroses mineral, dan untuk digunakan dalam konstruksi jalan dan
trek; Bahan kimia untuk digunakan dalam industri, pertanian, hortikultura dan perhutanan; Bahan kimia untuk digunakan dalam
pembuatan krim , losion, produk kosmetik atau supplemen makanan; Bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan
makanan; Bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan plastik; Bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura,
dan kehutanan, terutama sediaan-sediaan penguat tanaman; Bahan kimia untuk keperluan industri, yaitu, komposisi berbasis
pelarut untuk melarutkan dan memisahkan hidrokarbon, hidrogen sulfida, gas yang mudah terbakar, arang, oligomer, dan
sejenisnya, atau kombinasi daripadanya.; Bahan kimia untuk membuat tekstil kedap air; Bahan kimia untuk mencerahkan
tekstil; Bahan kimia untuk pemurnian air; Bahan kimia yang digunakan dalam industri; Bahan kimia yang digunakan dalam
industri dan ilmu pengetahuan termasuk dirgantara (aerospace), pertanian, otomotif & truk, batu bata & ubin, semen,
konstruksi, tempat pembakaran (tanur) kering, makanan & minuman, pengeboran ladang minyak, kelautan, militer,
penggilingan (mills), pertambangan, produksi ladang minyak, petrokimia, injeksi plastik, pulp & kertas, rel, kilang, residensial,
baja, gula, utilitas/pembangkit listrik, pemeliharaan katup, pengolahan air limbah dan sumur air; Bahan kimia yang digunakan
dalam industri, sains dan fotografi, serta pertanian, hortikultura dan kehutanan; Bahan pelapis bersifat sebagai pelindung
untuk permukaan mobil, vinil, kulit, plastik, karet dan permukaan yang dicat; Bahan pembantu untuk membuat pellet untuk
digunakan dalam pembuatan makanan hewan; Bahan pengawet makanan; Bahan perekat untuk keperluan industri; Bahan
perubah fasa (PCM); Bahan tambahan kimia untuk biodiesel; Bahan tambahan/aditif kimia untuk bahan pengikat mikotoksin
untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan; Bahan tambahan/aditif nutrisi dalam bentuk bahan kimia untuk
digunakan dalam membuat makanan hewan; Bahan-bahan kimia; Bakteri pengurai makanan; Batu kapur untuk pertanian; Biji
plastik ramah lingkungan; Biji plastik yang belum diolah (Polyethylene); Bijih plastik untuk kantong plastik degradable;
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Biostimulant untuk tanah; Butana; Butil glikol eter; Cairan Sistem Power Steering; Cairan anti-karat; Cairan atau zat untuk
meningkatkan performa mesin bensin; Cairan atau zat untuk meningkatkan performa mesin diesel; Cairan baterai; Cairan
kimia untuk pendingin mesin; Cairan mesin pelepasan elektrik; Cairan pemadam api dan pencegah nyala api; Cairan
pengeboran; Cairan penghancur sampah organik (decomposer); Cairan peredam kejut; Cairan transfer panas; Cairan untuk
penggunaan dalam pengerjaan logam; Cairan untuk perlindungan bor; Campuran amina; Dempul; Dempul untuk mengisi
rongga bangunan [bangunan]; Desikan (untuk desikasi digunakan pada barang kemasan dan kontainer barang kemasan);
Enzim berasal dari proses bioteknologi untuk digunakan dalam industri; Enzim untuk digunakan dalam penyamakan kulit;
Etanolamina; Film sinar-X, peka tetapi tidak terpapar; Gas-gas dibekukan untuk keperluan industri; Gen benih untuk keperluan
pertanian; Getah selulosa untuk keperluan industri; Hasil-hasil biokimia yang dimaksudkan untuk pertanian, perkebunan dan
kehutanan berarti untuk meningkatkan kesuburan tanah untuk pertanian, perkebunan dan kehutanan; Hasil-hasil kimia
digunakan untuk pertanian, kehutanan, perkebunan buah-buahan, perkebunan bunga-bunga, pada khususnya pupuk-pupuk
daun-daunan, pupuk-pupuk akar tanaman, bahan-bahan stimulasi bio, sediaan-sediaan untuk memperbaiki (korektor) tanah
dan/atau air, sediaan-sediaan untuk meningkatkan kesehatan tanaman, termasuk atas dasar bahan-bahan mentah organik;
Hidrogel polivinil alkohol; Inokulan untuk merangsang pertumbuhan tanaman gaharu; Isobutanol; Jasa konsultasi perangkat
lunak; Kapur dolomit; Kapur tohor; Katalis Amina; Kimia untuk pembersih; Kimia yang digunakan dalam industri pengeboran
mineral bumi; Kit yang berisi reagen dan protokol untuk penggunaannya untuk keperluan non-medis; Kompon pengolah panas
digunakan dalam pengolahan panas logam; Kompon termoplastik yang tidak diolah untuk digunakan dalam manufaktur dalam
berbagai macam industri; Komponen biologis keperluan industri dan ilmu pengetahuan; Komponen biologis untuk keperluan
ilmu pengetahuan; Komponen biologis untuk keperluan industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, serta dalam pertanian,
hortikultura dan kehutanan; Komponen biologis untuk keperluan pertanian, hortikultura dan kehutanan; Komposisi polimer
yang digunakan dalam penerapan industri dan dalam industri barang-barang komersial dan industrial; Komposisi tekstur dan
penstabil yang digunakan dalam industri makanan dan minuman yang terdiri dari protein dan hidrokoloid.; Komposisi tekstur
dan penstabil yang digunakan dalam industri makanan dan minuman yang terdiri dari protein, pemanis, dan hidrokoloid.;
Komposisi zat-zat kimia untuk pemadam api; Lem PVC; Lem dan perekat untuk keperluan industri; Lem epoksi / lem besi; Lem
kaca; Lem kanji (sediaan kimia); Lem polivinil asetat / lem putih; Lem-lem untuk keperluan industri; Lemak alkohol etoksilat;
Lithium; Lumpur pengeboran untuk minyak, gas dan uap geothermal yang digunakan untuk industri; Media dan proses untuk
penggunaan ilmiah atau penelitian, yaitu, reagen dan sediaan kimia dalam bentuk bubuk, gel atau cairan untuk digunakan
dalam industri bioteknologi, medis, diagnostik, farmasi dan forensik; Metil tersier butil eter; Mikroorganisme dan enzim untuk
pemurnian air di kolam budidaya; Mineral-mineral untuk industri; Minyak rem dan kopling; Nitrous Oksida; Nonilfenol etoksilat;
Oli untuk mengurangi gesekan bagian dalam mesin; Oxogas; Paraksilena; Pelapis Pupuk Untuk tanaman; Pelapis kimia
sebelum pengolahan untuk coran dan ekstrusi; Pelapis kimia sebelum pengolahan untuk digunakan dalam industri coran dan
ekstrusi; Pelarut butil glikol eter; Pelarut getah; Pelarut pada industri; Pelarut pestisida; Pelarut yaitu, aliphatic; Pemanis
buatan; Pencegah kerak ketel; Pengatur pertumbuhan tanaman; Pengawalemak; Pengawet ikan organik; Penggerak gas
untuk aerosol; Penghilang es; Penghilang karbon; Pengikat emulsi akrilik nanopartikel untuk digunakan pada cat dan pelapis;
Pengisi kimia untuk digunakan dalam industri dan manufaktur, termasuk pengisi kimia yang mengandung kalsium karbonat
untuk digunakan pada plastik, lateks dan karet; Penyerap kimia ; Peralatan untuk mengontrol pengoperasian pemanas dan
pendingin air; Perangkat lunak termasuk aplikasi telepon genggam terkait rantai pasokan industri konstruksi; Perekat alami
untuk keperluan industri; Perekat dan lem untuk keperluan industri; Perekat pestisida; Perekat untuk bahan atap; Perekat
untuk digunakan dalam industri; Perekat untuk digunakan dalam industri, pupuk; Perekat yang digunakan dalam industri;
Perekat, selain untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; Plastik yang tidak diproses digunakan sebagai bahan
baku untuk elastomer; Polietilena; Polietilena glikol; Polimer olefin (Bahan kimia); Poly aluminium klorida; Preparat kimia
seperti cairan atau pasta untuk semen kedap air, pengerjaan bangunan dan bahan bangunan (tidak termasuk minyak dan cat);
Probiotik untuk tumbuhan; Produk kimia untuk industri, pertanian, hortikultura, kehutanan dan pengawetan makanan, pupuk
tanah, pupuk, sediaan untuk menstilmulir dan mengatur pertumbuhan tanaman; Produk turunan batu kapur untuk pertanian,
termasuk batu kapur yang dilumatkan, kapur, kapur terhidrasi, bubuk kiln, kapur penyaring dan tailing terhidrasi; Produkproduk pertanian yang mendorong pemanfaatan gizi, nitrogen, fosfor, dan peningkatan potassium, kesehatan tumbuhan,
pertumbuhan dan hasil panen, terutama akar, kanopi dan pertumbuhan produk yang dapat dipanen, yaitu perbaikan tanah
yang berbasis bakteri dan ragi untuk meningkatkan kesehatan dan nutrisi tanah yang diambil oleh akar tumbuhan yang
menghasilkan vitalitas dan hasil tumbuhan yang lebih baik; Propilena; Protein; Protein berbahan dasar tanaman; Protein
kacang; Protein untuk digunakan dalam pembuatan pakan ternak dan pakan untuk budidaya air; Protein untuk industri
makanan hewan; Protein untuk kegunaan industri; Protein yang digunakan untuk pembuatan suplemen makanan hewan;
Pupuk Kompos; Pupuk dan sediaan pupuk, termasuk pupuk untuk disebarkan melalui udara, pupuk cair, pengaya mulsa,
pakan kebun, pupuk tanah, pupuk anorganik dan pupuk tanah; Pupuk hidroponik; Pupuk organik hayati cair; Pupuk untuk
keperluan pertanian; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; Pupuk untuk tanah; Reagen dan sediaan diagnostik,
selain untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; Reagen yang digunakan untuk stabilisasi bahan biologis untuk
digunakan dalam aplikasi ilmiah dan penelitian; Reagen-reagen kimia, enzim-enzim dan nucleotide untuk asam (acid) yang
terdiri atas matarantai nucleotide lain daripada untuk ilmu kedokteran atau ilmu kedokteran hewan; Reagen-reagen kimia,
enzim-enzim dan nucleotide untuk ilmu pengetahuan atau penelitian medis; Resin buatan belum diproses; Resin poliamida
yang tidak diolah; Resin polimer yang tidak diolah; Resin sintetis yang tidak diolah; Resin urea; Sari manis, biang gula;
Sediaan kimia; Sediaan kimia untuk digunakan dalam industri kosmetik; Sediaan kimia untuk mencemerlangkan warna untuk
keperluan industri; Sediaan kimia untuk pengujian diagnostik in vitro, penyaringan, konfirmasi dan analisis; Sediaan pendingin
(refrigerant) ramah lingkungan; Sediaan pendingin (sediaan anti didih untuk mesin); Sediaan penghilang perekat; Sediaan
pengolahan air; Sediaan untuk memadatkan (tempering) dan mematri (solder); Sediaan untuk semen kedap air dan beton
kedap air (kecuali cat); Sediaan — sediaan pemurni gas; Sediaan-sediaan biologis untuk digunakan pada pertanian dan
hortikultura, termasuk perawatan benih; Sediaan-sediaan pemupukan; Sediaan-sediaan pengatur pertumbuhan tanaman
untuk keperluan hortikultura; Sekuestran; Senyawa anti-macet; Senyawa hidrokarbon; Senyawa kelat (digunakan untuk
menghilangkan logam beracun pada pupuk); Senyawa kimia untuk meningkatkan kerja minyak diesel; Senyawa nabati
/tumbuhan yang digunakan dalam pembuatan krim, losion, produk kosmetik atau supplemen makanan; Sodium
hexaametaphosphate (bahan kimia); Suplemen pupuk; Tepung terbuat dari tanaman adlay untuk keperluan industri; Thomas
phosphate [pupuk]; Titanite; Trehalose (bahan kimia); Zat Penghilang Cat; Zat kimia aktif di permukaan; Zat kimia industri; Zat
kimia untuk digunakan dalam pembuatan parfum dan aroma; Zat kimia untuk hortikultura; Zat kimia untuk membantu
pewarnaan; Zat kimia untuk pertanian; Zat kimia yang digunakan dalam industri; Zat kimia, bahan kimia, sediaan kimia dan
elemen alami; Zat pencegah embun pada kaca; Zat pencegah karat untuk menghilangkan bunyi derit dan pelumas serbaguna;
Zat-zat untuk tumbuh kembang tanaman; Zwavel zuur (cuka getah); abu terbang untuk industri; acesulfame potassium;
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acetaldehyde [ethanal]; acetanilide; acrylonitrile butadiene resin styrene, tidak diproses; aditif deterjen untuk bahan bakar;
aditif deterjen untuk bensin; aditif deterjen untuk oli motor; aditif kimia; aditif kimia untuk bahan bakar; aditif kimia untuk bahan
bakar di alam penguat oktan; aditif kimia untuk bahan bakar diesel; aditif kimia untuk bahan bakar mesin pembakaran internal;
aditif kimia untuk bahan bakar motor; aditif kimia untuk bensin; aditif kimia untuk beton; aditif kimia untuk cairan pengeboran
sumur minyak; aditif kimia untuk cairan transmisi; aditif kimia untuk digunakan dalam manufaktur; aditif kimia untuk digunakan
dalam pembuatan inhibitor korosi untuk boiler; aditif kimia untuk digunakan dalam pembuatan inhibitor korosi untuk digunakan
dalam bahan bakar; aditif kimia untuk digunakan dalam pembuatan kain; aditif kimia untuk digunakan dalam pembuatan
kosmetik; aditif kimia untuk digunakan dalam pembuatan makanan; aditif kimia untuk digunakan dalam pembuatan obatobatan; aditif kimia untuk digunakan sebagai zat pengikat untuk pelet pakan; aditif kimia untuk gemuk; aditif kimia untuk
minyak; aditif kimia untuk minyak mesin; aditif kimia untuk minyak pelumas; aditif kimia untuk oli motor; aditif kimia untuk
pelumas; aditif kimia untuk pembersih sistem injeksi bahan bakar; aditif kimia untuk pengolahan bahan bakar; aditif kimia
untuk pestisida; aditif kimia untuk pupuk; aditif kimia untuk sistem pendingin engine; aditif kimia, yaitu senyawa antifoam; aditif
makanan oenologis [bahan kimia]; aditif pasir pengecoran berbasis oksida besi untuk digunakan dalam industri coran logam;
aditif pelumas; aditif plastik; aditif, bahan kimia, hingga bahan bakar motor; aditif, bahan kimia, hingga fungisida; aditif, bahan
kimia, hingga insektisida; aditif, bahan kimia, untuk mengebor lumpur; aditif-aditif kimia untuk resin; adjuvan (substansi kimia),
selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; adjuvan tanah (substansi kimia) untuk digunakan dalam pertanian;
adsorben kimia untuk menghilangkan kotoran dari bahan bakar; agar-agar (kimia); agen anti-statis; agen flatting silikat, dan
ekstender; agen katalitik; agen kimia; agen kimia untuk penyerapan karbon dioksida; agen pelepas aspal; aglutinants untuk
beton; aglutinants untuk dempul; aglutinants untuk kayu; aglutinants untuk mortar; aglutinants untuk plester; aglutinants untuk
semen; aglutinants untuk tanah liat; air aki; air amonia; air asam untuk mengisi ulang baterai; air berat (sediaan kimia); air
deionisasi; air kalium; air laut untuk keperluan industri; air murni untuk keperluan industri; air raksa; air suling beroksigen; air
suling untuk keperluan industri; air sulingan; air yang diasamkan untuk pengisian akumulator; aki zuur (untuk menambah
listrik); akrilonitril; aktinium; albumen beryodium (sediaan kimia); albumin [hewan atau sayuran, bahan baku]; albumin untuk
digunakan dalam pembuatan; albumin untuk keperluan industri; alcohol; aldehida *; aldehida crotonic; algarovilla untuk
digunakan dalam penyamakan; alginat untuk industri makanan; alginat untuk keperluan industri; alil klorida; alkali; alkali iodida
untuk keperluan industri; alkali kaustik; alkaline; alkaloid *; alkohol alil; alkohol kayu; alkohol kayu manis; alkohol kebun
anggur; alkohol untuk digunakan dalam pembuatan cat dan pelapis lainnya; alkohol untuk digunakan dalam pembuatan
parfum; alkohol untuk keperluan industri; alkohol*; alkyl alkanolamines; alum aluminium; alumina; aluminatisasi; aluminium
amonium sulfat; aluminium asetat *; aluminium hidrat; aluminium hidroksida; aluminium iodida; aluminium klorida; aluminium
nitrat; aluminium oksida; aluminium oxynitride; aluminium silikat; aluminium sulfat; alunit (bahan kimia); amerisium (bahan
kimia); amida untuk digunakan dalam pembuatan; amil alkohol; amil asetat; amines yaitu alkyl; ammonium vanadate; amonia
[alkali volatil] untuk keperluan industri; amonia anhidrat; amonia tawas; amonia*; amonium aldehida; amonium asetat;
amonium bikarbonat; amonium bromida; amonium dikromat; amonium fluorida; amonium fosfat; amonium hidroksida;
amonium karbonat; amonium klorida; amonium molibdat; amonium nitrat; amonium perklorat; amonium persulfat; amonium
sulfat; amonium sulfida; amonium tawas; amonium tungstate; ampas bubur dari tanaman esparto; ampas kayu yang dihasilkan
melalui proses kimia; ampas tebu untuk digunakan dalam pembuatan kertas; ampas yang dihasilkan melalui proses kimia
mekanis; anhidrida; anhidrida asetat; anhidrida fosfat; anhidrida ftalat; anhidrida kromik; anilin; anisol; antibeku untuk radiator
kendaraan; antibeku untuk sistem mesin cuci kaca depan; antibeku untuk sistem pendingin kendaraan; antibodi monoklonal
untuk tujuan ilmiah; antibodi untuk tujuan ilmiah, selain untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; antifreezes;
antimikroba; antimon; antimon oksida; antimon sulfida; antimonate; antioksidan; antioksidan organofosfit; antioksidan untuk
digunakan dalam industri kosmetik; antioksidan untuk digunakan dalam industri makanan dan minuman; antioksidan untuk
digunakan dalam industri produk makanan; antioksidan untuk digunakan dalam industri suplemen makanan; antioksidan
untuk digunakan dalam industri minuman; antioksidan untuk digunakan dalam industri obat-obatan; antioksidan untuk
digunakan dalam pembuatan; antioksidan untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik; antrasena; arabitol; arang aktif; arang
binatang; arang darah; arang tulang; arang untuk digunakan sebagai kondisioner tanah (media tanaman); arang untuk
keperluan hortikultura (media tanaman); argon; aroma; aromatik [bahan kimia]; arsenik; arsine; asam *; asam adipat; asam
alfa-ketoglutarat; asam amino untuk keperluan industri; asam amino untuk tujuan ilmiah; asam antranilic; asam arsenik; asam
arsenious; asam asetat; asam asetonadikarboksilat; asam belerang; asam benzoat; asam berbasis benzena; asam borat
untuk keperluan industri; asam campuran; asam crotonic; asam fluorida; asam format; asam fosfat; asam ftalat; asam galat
untuk industri tinta; asam gallotannic; asam glutamat untuk digunakan dalam industri kosmetik; asam glutamat untuk
keperluan industri; asam glutarat; asam hidroklorik; asam iodik; asam karbonat; asam ketoglutarat; asam kloroasetat; asam
klorosulfonat; asam kolat; asam kromat; asam laktat; asam lemak; asam lemak untuk keperluan industri; asam metakrilat;
asam mineral; asam molibdat; asam monokloroasetat; asam nitrat; asam nukleat untuk tujuan ilmiah; asam oksalat; asam
oleat; asam palmitat; asam perklorat; asam persulfat; asam pikrat; asam pirogalik; asam propionat; asam salisilat; asam
sebacic; asam sitrat untuk keperluan industri; asam stearat; asam suksinat; asam sulfinat; asam sulfonat; asam tanat; asam
tartarat; asam tereftalat murni; asam terklorinasi; asam tungstik; asam valerat; asetal; asetat [bahan kimia] *; asetat kobalt;
asetat selulosa, tidak diproses; asetilen; asetilena tetraklorida; asetilena untuk keperluan industri; asetofenon; aseton; aseton
untuk keperluan industri; aspartame; astatin; azobenzene; azodicarbonamide; azoksibenzena; bahan biokimia untuk tujuan
ilmiah; bahan campuran pengawet untuk semen, kecuali cat dan minyak; bahan keramik dalam bentuk partikel, untuk
digunakan sebagai media penyaringan; bahan kimia tambahan untuk industri pakan ternak; bahan kimia Pembersih ruang
bakar pada mesin kendaraan (Carbon Clean); bahan kimia aktif untuk digunakan dalam pembuatan insektisida; bahan kimia
aktif untuk digunakan dalam pembuatan obat anti-kanker; bahan kimia aktif untuk digunakan dalam pembuatan obat-obatan;
bahan kimia anti air untuk kulit; bahan kimia anti air untuk semen, kecuali cat; bahan kimia anti lembab, kecuali cat, untuk
pasangan bata; bahan kimia anti-pernis untuk windows; bahan kimia antibeku; bahan kimia berfluorinasi; bahan kimia betonaerasi; bahan kimia dan sediaan kimia untuk digunakan dalam industri wewangian, bahan pewangi dan senyawa pewangi;
bahan kimia digunakan untuk pengeboran; bahan kimia fisi untuk energi nuklir; bahan kimia hortikultura, kecuali fungisida,
herbisida, insektisida, dan parasitisida; bahan kimia industri; bahan kimia mematri; bahan kimia mesin-decarbonising; bahan
kimia oleo untuk digunakan dalam pembuatan dan pengolahan produk industri; bahan kimia pelembut air; bahan kimia
pelindung kain dari noda untuk penggunaan binatu komersial; bahan kimia pelunak untuk digunakan dalam industri kosmetik;
bahan kimia pelunak untuk digunakan dalam industri obat-obatan; bahan kimia pelunak untuk digunakan dalam industri
sediaan mandi; bahan kimia pelunak untuk keperluan industri; bahan kimia pembekuan kaca; bahan kimia pembentuk gel;
bahan kimia pembersih cerobong; bahan kimia pembersih industri; bahan kimia pemisah minyak; bahan kimia pemurni air;
bahan kimia pemurni air untuk kolam renang; bahan kimia pemurnian minyak; bahan kimia pemutih lemak; bahan kimia
pemutih lilin; bahan kimia pemutih minyak; bahan kimia pencair pati [sediaan ungluing]; bahan kimia pencegah kondensasi;
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bahan kimia pencegah kusut untuk industri; bahan kimia pencegah noda untuk digunakan pada kain; bahan kimia pencerah
tekstil; bahan kimia pencerah warna untuk keperluan industri; bahan kimia pengawet makanan; bahan kimia pengelasan;
bahan kimia pengkondisi tanah; bahan kimia pengolahan air; bahan kimia pengolahan air limbah; bahan kimia pengolahan air
limbah untuk keperluan industri; bahan kimia pengolahan air untuk digunakan di kolam renang dan spa; bahan kimia
perendaman untuk pemberian warna [fotografi]; bahan kimia perintis untuk digunakan dalam pembuatan bahan kimia
pertanian; bahan kimia pertanian, kecuali fungisida, herbisida, insektisida, dan parasitisida; bahan kimia pewarnaan enamel;
bahan kimia pewarnaan kaca; bahan kimia tahan api; bahan kimia tahan api untuk pelapis tekstil; bahan kimia tahan lembab
untuk bahan bata dan bangunan (tidak termasuk cat); bahan kimia tambahan industri roti [sediaan tambahan tepung]; bahan
kimia tambahan untuk bahan bakar petrol, gasolin dan motor; bahan kimia tambahan untuk digunakan dalam pembuatan dan
pengawetan pakan ternak; bahan kimia tambahan untuk makanan; bahan kimia tempering untuk digunakan dalam pengerjaan
logam; bahan kimia tempering untuk digunakan dalam penyolderan; bahan kimia untuk analisis di laboratorium, selain untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; bahan kimia untuk bahan bakar untuk reaktor nuklir; bahan kimia untuk digunakan
dalam akuarium; bahan kimia untuk digunakan dalam budidaya; bahan kimia untuk digunakan dalam dekontaminasi situs yang
tercemar; bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; bahan kimia untuk digunakan dalam industri baterai lithium ion;
bahan kimia untuk digunakan dalam industri dan pengawetan makanan, suplemen makanan dan minuman; bahan kimia untuk
digunakan dalam industri dan sains; bahan kimia untuk digunakan dalam industri gula-gula; bahan kimia untuk digunakan
dalam industri kain atau tekstil; bahan kimia untuk digunakan dalam industri kertas; bahan kimia untuk digunakan dalam
industri perekat; bahan kimia untuk digunakan dalam industri sel surya; bahan kimia untuk digunakan dalam industri, sains dan
fotografi; bahan kimia untuk digunakan dalam industri, sains dan fotografi, serta pertanian, hortikultura dan kehutanan; bahan
kimia untuk digunakan dalam kehutanan; bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan, kecuali fungisida, herbisida,
insektisida dan parasitisida; bahan kimia untuk digunakan dalam kromatografi; bahan kimia untuk digunakan dalam litografi;
bahan kimia untuk digunakan dalam manufaktur, khususnya sediaan kosmetik dan toilet, sediaan penyegar udara dan
penghilang bau, sediaan perawatan mulut, produk pembersih rumah tangga, pewangi dan desinfektan; bahan kimia untuk
digunakan dalam pelapisan logam; bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan tinta dan cat; bahan kimia untuk
digunakan dalam pembuatan zat warna; bahan kimia untuk digunakan dalam pemurnian protein untuk penggunaan in vitro;
bahan kimia untuk digunakan dalam pengeboran minyak; bahan kimia untuk digunakan dalam pengembangan produk
bioteknologi; bahan kimia untuk digunakan dalam pengolahan karet alam; bahan kimia untuk digunakan dalam pengolahan
plastik; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura dan
kehutanan; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan, kecuali fungisida, herbisida, insektisida
dan parasitisida; bahan kimia untuk digunakan dalam produksi karet sintetis; bahan kimia untuk digunakan dalam proses
industri bioteknologi; bahan kimia untuk digunakan dalam sains; bahan kimia untuk diresapi tekstil, bulu, kulit, kain bukan
tenunan dan anyaman; bahan kimia untuk galvanisasi; bahan kimia untuk industri; bahan kimia untuk industri cat; bahan kimia
untuk industri pigmen; bahan kimia untuk industri sediaan pelindung, penghambat api, dan bahan peresapan; bahan kimia
untuk industri sediaan untuk mencegah korosi; bahan kimia untuk industri sediaan untuk meningkatkan ketahanan terhadap
korosi; bahan kimia untuk melepaskan wallpaper; bahan kimia untuk membilas radiator; bahan kimia untuk membuat tekstil
kedap air; bahan kimia untuk mempercepat pengerasan semen; bahan kimia untuk mencegah pertumbuhan jamur; bahan
kimia untuk mencetak [fotografi]; bahan kimia untuk menempel dan mengikat; bahan kimia untuk menghilangkan asam dalam
aplikasi manufaktur industri; bahan kimia untuk mengolah limbah berbahaya; bahan kimia untuk menyerap oksigen; bahan
kimia untuk meresapi kulit; bahan kimia untuk merontokkan daun tanaman; bahan kimia untuk minyak, lemak, dan lilin; bahan
kimia untuk pelapis tekstil, bulu, kulit, kain bukan tenunan dan anyaman; bahan kimia untuk pelindung kain dari noda; bahan
kimia untuk pembersih dan pengkilat cat mobil; bahan kimia untuk pembuatan berbagai macam produk poliuretan, yaitu, poliol
uretan untuk digunakan sebagai pengental dalam poliol uretan yang digunakan dalam industri uretan untuk menghasilkan
lantai, pelapis, perekat; bahan kimia untuk pembuatan sediaan zat bantu; bahan kimia untuk pemisahan minyak mentah dari
tanah dan air; bahan kimia untuk pemrosesan film fotografi; bahan kimia untuk pemrosesan film sinar-X; bahan kimia untuk
pemurnian anggur; bahan kimia untuk pendingin radiator; bahan kimia untuk pengolahan air buangan pada kapal; bahan kimia
untuk penyaringan dari plastik yang tidak diproses; bahan kimia untuk penyaringan zat kimia; bahan kimia untuk penyaringan
zat mineral; bahan kimia untuk penyaringan zat nabati; bahan kimia untuk peremajaan kulit; bahan kimia viscose [ester
selulosa]; bahan kimia viscose untuk digunakan dalam industri; bahan kimia yang bersifat peka cahaya untuk digunakan
dalam fotografi; bahan kimia yang digunakan dalam fermentasi anggur; bahan kimia yang digunakan dalam industri cat dan
pelapis; bahan kimia yang digunakan dalam industri display kristal cair; bahan kimia yang digunakan dalam proses akhir
fotografi; bahan kimia yang digunakan sebagai bahan dan aditif dalam industri makanan, suplemen makanan dan minuman;
bahan kimia yang digunakan untuk membuat atau meningkatkan cita-rasa, rasa dan tekstur makanan di mulut; bahan kimia
yang digunakan untuk menunjukkan kerusakan pada pelapis kertas; bahan kimia yang digunakan untuk pengolahan air; bahan
kimia, kecuali pigmen, untuk industri enamel; bahan kimia, yaitu isocyanates; bahan moderasi untuk reaktor nuklir; bahan
pembasah untuk digunakan dalam industri cat; bahan pencegah penuaan dini (sediaan-sediaan kimia) untuk makanan dan
kosmetika; bahan pengawet dan bahan peresapan anti debu dan air untuk beton, plester, batu dan susunan batu; bahan
pengawet kimia untuk digunakan dalam industri sabun dan minyak nabati; bahan pengawet kimia untuk digunakan dalam
produksi berbagai bahan kimia; bahan pengawet kimia untuk industri makanan; bahan pengawet kimia untuk silase; bahan
pengemulsi, pendispersi, pelarut dan pembasah; bahan pengental yang digunakan dalam industri; bahan pengental yang
menjadi produk biokimia untuk keperluan industri; bahan plastik yang tidak diproses dalam bentuk bubuk, cair atau pasta;
bahan sintetis untuk menyerap minyak; bahan untuk mematri; bahan untuk menempel; bahan untuk rilis; bakteri asam laktat
untuk digunakan dalam industri makanan; bakteri probiotik untuk industri makanan; bakteri untuk digunakan dalam pembuatan
makanan; bakteri untuk pengolahan air limbah; bakterisida oenologis [sediaan kimia untuk digunakan dalam industri anggur];
barium; barium fosfat; barium hidroksida; barium klorida; barium nitrat; barium nitrite; barium peroksida; barium sulfat; barium
sulfida; baryta (bahan kimia); barytes (bahan kimia); basa [sediaan kimia]; batu kapur bubuk untuk keperluan pertanian; batu
kapur granula untuk keperluan pertanian; bauksit; bekatul [pupuk]; belerang; benih mikroorganisme selain untuk pemakaian
medis dan kedokteran; benih mikroorganisme selain untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; bensol; bentonit;
benzaldehida; benzena; benzidin; benzidine sulfate; benzofenon; benzoic sulfimide; benzoil peroksida untuk keperluan
industri; benzyl alkohol; benzyl chloride; benzyl eter; berkelium; besi fosfat; besi klorida; besi nitrat; besi sianida; besi sulfat;
besi sulfida; betaines untuk digunakan dalam pembuatan; bifenil; biokimiawi untuk penggunaan ilmiah in vitro dan in vivo;
bismut; bismut klorida; bismut nitrat; bismut subnitrate untuk keperluan kimia; boraks; borates; boric acid; borneol; boron;
boron fosfat; bromin untuk keperluan kimia; bromobenzena; bromoform; bubuk dan sediaan penambahan tanah organik;
bubuk darah [pupuk]; bubuk yang berfungsi untuk pengeras tanah; bubur jerami; bubur kayu; bubur kayu untuk digunakan
dalam industri; bubur kayu untuk keperluan industri; bubur kertas; bubur kertas daur ulang; bubur kertas tanpa tinta; bubur
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kertas yang telah jernih; bubur kertas yang telah jernih untuk digunakan dalam industri; bubur termo-mekanis; budaya
mikroorganisme, selain untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; bunga belerang untuk keperluan kimia; bungkil
kedelai berbentuk protein [bahan baku]; bungkil kedelai berbentuk tepung untuk keperluan industri; busa kimia pemadam
kebakaran; butadiena; butanol; butil asetat; butiran kaca untuk digunakan dalam filter kolam renang; cairan aditif pembentuk
upper layer atas pada struktur jalan; cairan anti beku; cairan bantu untuk digunakan dengan abrasive; cairan deicing; cairan
hidrolik; cairan kalibrasi untuk peralatan medis; cairan kimia pembersih, mencegah dan menghentikan kebocoran radiator;
cairan kimia pencair es; cairan kimia pencegah karatan; cairan kimia penghilang es untuk kaca depan mobil; cairan kimia
untuk deicing; cairan kimia untuk melancarkan pipa minyak (scale inhibitor); cairan kimia untuk pembersih karburator; cairan
knalpot diesel; cairan magnetik untuk keperluan industri; cairan pendingin untuk digunakan dalam pengerjaan logam; cairan
pendingin untuk pendingin udara; cairan photopolymer pelapis untuk digunakan sebagai lapisan permanen untuk sirkuit
tercetak; cairan power steering; cairan silikon; cairan stabilisasi tanah; cairan transfer panas untuk keperluan industri; cairan
transmisi; cairan transmisi otomatis; cairan untuk menghilangkan sulfat dari akumulator; cairan untuk sirkuit hidrolik; calcium
sulfate; californium; calomel [merkuri klorida]; campuran aromatil; campuran bahan-bahan kimia dan bahan-bahan alami
digunakan untuk pupuk pertanian; campuran karbon hitam untuk keperluan industri atau pertanian; campuran kimia untuk
tanah; campuran kimia untuk tanah untuk keperluan hortikultura; campuran kimia untuk tanah untuk keperluan pertanian;
campuran pengemulsi dan hidrokoloid, campuran pengemulsi dan enzim, campuran penstabil, getah, getah rhamsan, getah
welan, getah gum, getah kacang locust, getah diutan, getah gellan, getah xanthan, alginat, karaginan untuk digunakan dalam
industri; campuran pot hortikultura; carbolineum untuk perlindungan tanaman; carboxymethyl cellulose digunakan sebagai
pengubah reologi dalam pembuatan sediaan perawatan pribadi; carboxymethyl cellulose digunakan sebagai pengubah retensi
air dalam pembuatan kertas dan kardus; catechu (sediaan kimia); cetakan daun [pupuk]; chloronitrobenzene; cobalt oxide
untuk keperluan industri; collodion *; conditioner adonan untuk industri makanan; continuous microemulsion; creosote untuk
keperluan kimia; cryolite; cryolite sintetis; cuka kayu [asam piroligna]; cuka spirit [asam asetat encer]; cumene; cyclohexane;
cycloparaffin; cymene; damar polimer untuk digunakan dalam pembuatan tinta cetak (printing ink); damar wangi untuk ban;
damar wangi untuk kulit; darah tali pusat untuk tujuan ilmiah; darah tali pusat untuk tujuan penelitian; darah tali pusat, selain
untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; dedak beras yang telah difermentasi untuk digunakan dalam industri kosmetik;
dekstrin [ukuran]; dekstrin untuk keperluan industri; dempul dan pengisi pasta lainnya; dempul kaca; dempul plastik; dempul
untuk digunakan dalam industri dirgantara; dempul untuk digunakan oleh tukang ledeng untuk menempelkan toilet; dempul
untuk perbaikan bodi mobil; desikan; desikan untuk menyerap (adsorpsi) kelembaban; desikan untuk menyerap kelembaban;
desikan yang digunakan dalam kemasan/pengemasan untuk mencegah jamur, lumut, karat, korosi, dan efek merusak lainnya
dari kelembaban; deterjen untuk digunakan dalam industri sampo rambut; deterjen untuk digunakan dalam proses manufaktur;
deterjen untuk keperluan industri sebagai bagian dari proses manufaktur; dianisidine; diastase untuk keperluan industri;
dicyandiamide; dietil ftalat; dietilzinc; difenil; difenilmetana; digestat organik; digestat organik (pupuk); diisopropyl eter;
diklorobenzena; diklorometana; dimethyl formamide; dimethyl phthalate; dimethyl sulfate; dimethylaniline; dinitrogen oksida;
disakarida; dispersan lumpur; dispersan minyak; dispersan minyak bumi; dispersan pigmen untuk digunakan dalam industri
kosmetik; dispersan silikon koloid; dispersan untuk digunakan dalam industri kertas; dispersan untuk pigmen; dispersi plastik;
dispersi plastik untuk digunakan dalam industri lak; dispersi plastik untuk digunakan dalam industri tinta cetak; disprosium;
dolomit untuk keperluan industri; dopan untuk digunakan dalam industri semi-konduktor; eksipien untuk digunakan dalam
industri sediaan-sediaan farmasi dan atau suplemen makanan; ekstrak botani, selain minyak esensial, untuk digunakan dalam
pembuatan kosmetik; ekstrak fermentasi untuk keperluan industri; ekstrak ramuan, selain minyak esensial, untuk digunakan
dalam industri kosmetik; ekstrak teh untuk digunakan dalam industri kosmetik; ekstrak teh untuk digunakan dalam industri
obat-obatan; ekstrak teh untuk digunakan dalam industri produk makanan; ekstrak teh untuk digunakan dalam pembuatan;
ekstrak teh untuk industri makanan; ekstrak teh untuk keperluan industri; ekstrak tumbuhan, selain minyak atsiri, untuk
digunakan dalam industri kosmetik; elektrolit baterai; elemen kimia fisi; elemen pengatur biologis untuk penyakit; elemen
radioaktif untuk tujuan ilmiah; emas klorida; emulsi fotografi; emulsi lilin digunakan sebagai agen kedap air dalam pembuatan
lilin yang digunakan untuk memproduksi produk; emulsi silikon; enamel dan bahan kimia pewarnaan kaca; enzim untuk
digunakan dalam hidrolisis pati; enzim untuk digunakan dalam hidrolisis protein; enzim untuk digunakan dalam industri industri
jus buah; enzim untuk digunakan dalam industri industri makanan hewan peliharaan; enzim untuk digunakan dalam industri
industri nutraceuticals; enzim untuk digunakan dalam industri susu; enzim untuk digunakan dalam industri tekstil; enzim untuk
digunakan dalam pengolahan air; enzim untuk digunakan dalam pengolahan produk samping makanan; enzim untuk
digunakan dalam pengolahan tebu; enzim untuk digunakan pada atau di tanaman serta di atau di bahan makanan untuk
hewan; enzim untuk industri deterjen; enzim untuk industri industri bir; enzim untuk industri makanan; enzim untuk industri
minuman; enzim untuk industri roti; enzim untuk keperluan industri; enzim untuk membantu pencernaan untuk digunakan
dalam industri pembuatan pakan ternak; enzim untuk tujuan ilmiah; enzim untuk tujuan ilmiah atau penelitian; enzim untuk
tujuan penelitian; epiklorohidrin; epoksi; erbium; erythritol [pemanis buatan]; erythritol untuk industri makanan; erythritol untuk
industri minuman; es kering [karbon dioksida]; ester *; ester asam asetat; ester asam lemak; ester selulosa untuk keperluan
industri; etana; etanol [senyawa kimia]; etanol untuk tujuan ilmiah; eter *; eter selulosa untuk keperluan industri; eter selulosa,
tidak diproses; eter sulfur; ethanolmines; ethyleneamines; etil alkohol; etil eter; etil ftalat; etil iodida; etil karbamat; etil klorida;
etil malonat; etilamin; etilen diklorida; etilen klorohidrin; etilena; etilena glikol; etilena oksida; etsa; etsa untuk digunakan dalam
industri papan sirkuit cetak; etsa untuk digunakan dalam industri semi-konduktor; europium; fenantrena; fenol untuk keperluan
industri; fenotiazin untuk digunakan dalam industri obat-obatan; fermentasi susu [sediaan bakteri] digunakan dalam industri
bahan makanan; fermentasi susu untuk industri makanan; fermentasi susu untuk keperluan industri; fermentasi susu untuk
keperluan kimia; fermentasi untuk keperluan kimia; fermium; feromon sintetis, selain untuk keperluan medis; feromon, selain
untuk keperluan medis; fiksatif histologis; fiksatif sitologis; film fotografi peka chaya, tidak terpapar; film fotografi yang tidak
terpapar; film fotosensitif, tidak disinari; film peka cahaya, tidak terpapar; film sinematografi yang tidak terpapar; film
sinematografi, peka tetapi tidak terpapar; flavonoid [senyawa fenolik] untuk keperluan industri; flokulan; fluks pengelasan
logam; fluorin; fluorit dan bahan kimia dan bahan berbasis fluorin, seperti asam fluorida, zat pendingin dan propelan berbahan
dasar fluorin, dan aluminium tri-fluorida; formaldehida; formalin aldehida untuk keperluan kimia; formamide; format; fosfat;
fosfat [pupuk]; fosfat untuk pengolahan air; fosfat untuk pengolahan air minum; fosfatida; fosfin; fosfoprotein; fosfor; fosfor
klorida; fosfor sulfida; fosgen; fotokatalis; fotoresis; fransium; furan; furfural; gadolinium; galaktosa untuk keperluan industri;
galium; gallate dasar bismut (bahan kimia); gambir; gambut [pupuk]; garam [pupuk]; garam [sediaan kimia]; garam abu; garam
amoniak; garam amonium; garam anorganik untuk keperluan industri; garam asam halogen; garam asam organik; garam batu
untuk menghilangkan es; garam beryodium; garam besi; garam cair untuk menghilangkan es; garam dari logam tanah jarang;
garam emas; garam ganda; garam kalsium; garam kasar; garam kompleks; garam krom; garam kromik; garam logam alkali;
garam logam mulia untuk keperluan industri; garam magnesium; garam merkuri; garam natrium [senyawa kimia]; garam nikel;
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garam pemberi warna [fotografi]; garam spirit; garam untuk keperluan industri; garam untuk menetralisir bahan kimia untuk
rumput atau tanaman; garam untuk mewarnai logam; garam untuk pelunakan air; garam untuk pengawetan, selain untuk
bahan makanan; garam untuk sel galvanik; garam, mentah; gas padat untuk keperluan industri; gas pelindung untuk
pengelasan; gas propelan untuk aerosol; gel elektroforesis; gel etsa untuk keperluan industri; gel silika; gelatin untuk
keperluan fotografi; gelatin untuk keperluan industri; gelatin yang digunakan dalam industri kertas cetak; gen benih untuk
produksi pertanian; getah [perekat] untuk keperluan industri; getah [perekat], selain untuk keperluan alat tulis atau rumah
tangga; getah arab untuk keperluan industri; getah dari tanaman tragakan untuk digunakan dalam industri; getah dari tanaman
tragakan untuk keperluan industri; getah selulosa untuk industri makanan; getter [zat aktif secara kimia]; gipsum untuk
digunakan sebagai pupuk; glasir keramik; gliadin untuk keperluan industri; glikogen; glikol; glikol eter; glikoprotein; gliserida;
gliserin sintetis; gliserin untuk digunakan dalam pembuatan; gliserin untuk keperluan industri; gliserol untuk digunakan dalam
pembuatan; globulin untuk keperluan industri; glukosa untuk industri makanan; glukosa untuk keperluan industri; glukosida;
glutelin untuk keperluan industri; gluten [lem], selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; gluten untuk industri
makanan; gluten untuk keperluan industri; glycol diether and tetrahydrofuran solvents untuk digunakan dalam pembuatan
produk; glycol ether esters and ketones; glycols; glycyrrhizin [pemanis buatan]; grafit alami untuk keperluan industri; grafit
buatan (bahan kimia) untuk digunakan dalam industri baterai sel sekunder; grafit buatan (bahan kimia) untuk keperluan
industri; grafit dalam bentuk mentah atau setengah jadi untuk digunakan dalam pembuatan; grafit untuk keperluan industri;
graphene; gurjun balsam untuk digunakan dalam industri pernis; halida; halogen; halogenated; halogenida organik; helium;
hexachloroethane; hexamethylenediamine; hidrat; hidrazin; hidrazobenzena; hidrazon; hidrogen; hidrogen klorida; hidrogen
peroksida untuk keperluan industri; hidrogen sianida; hidrogen sulfida; hidrokarbon aromatik; hidroklorat; hidrokoloid, untuk
digunakan dalam industri dan pengawetan makanan, suplemen makanan dan minuman; hidrokuinon; hidromagnesit;
hiposulfit; holmium; hormon tanaman [fitohormon]; hormon untuk mempercepat pematangan buah; humektan; humus; huntite;
indikator kelembaban kimia dalam bentuk strip, pelet dan film; indole untuk keperluan industri; inhibitor korosi; inhibitor
perkecambahan [sediaan anti-kecambah]; intermedit; inulin untuk industri makanan; iron oxide; iron sulfate; isinglass (gelatin),
selain untuk keperluan alat tulis, rumah tangga atau keperluan makan; iso-parafin; isoparafin; isopropanolamines; isotop untuk
keperluan industri; itrium; kadmium klorida; kadmium sulfida; kain cetak biru; kain peka cahaya untuk fotografi; kainite; kalium;
kalium asetat; kalium bikromat; kalium dioksalat; kalium ferricyanide; kalium ferrocyanide; kalium fluosilikat; kalium fosfat
dibasik; kalium hidroksida; kalium klorida; kalium nitrat; kalium sianat; kalium sianida; kalium silikat; kalium sulfat; kalsium;
kalsium aluminat; kalsium bisulfit; kalsium fluorida; kalsium fosfat; kalsium hidroksida; kalsium hidrosulfida; kalsium iodida;
kalsium karbida; kalsium karbonat; kalsium klorida; kalsium nitrat; kalsium oksida; kalsium peroksida; kalsium sianamida;
kalsium sianamida [pupuk]; kalsium sianida; kalsium silikat; kalsium sulfida; kalsium tungstat; kamper, untuk keperluan
industri; kaolin; kaolin terkalsinasi untuk keperluan industri; kapur asetat; kapur karbonat; kapur klorida; kapur nitrogen pupuk
kandang; kapur pertanian; karbazol; karbit; karbohidrat (bahan kimia) digunakan sebagai bahan dalam industri nutraceuticals;
karboksimetil selulosa; karboksimetil selulosa digunakan sebagai aditif kimia untuk digunakan dalam pembuatan makanan;
karboksimetil selulosa digunakan sebagai bahan kimia pengawet buah; karboksimetil selulosa digunakan sebagai bahan
pengental dalam pembuatan bahan kimia pertanian; karboksimetil selulosa digunakan sebagai bahan pengikat dalam
pembuatan kertas dan karton; karboksimetil selulosa digunakan sebagai pengatur reologi dalam pembuatan glas keramik;
karboksimetil selulosa digunakan sebagai pengatur retensi air dalam pembuatan glasir keramik; karboksimetil selulosa
digunakan sebagai pengubah reologi dalam pembuatan kosmetik; karboksimetil selulosa digunakan sebagai reduksi
kehilangan cairan dalam lumpur pengeboran; karboksimetil selulosa digunakan sebagai sediaan anti-reabsorpsi dalam industri
deterjen; karboksimetil selulosa digunakan sebagai sediaan anti-reabsorpsi dalam industri lilin; karboksimetil selulosa
digunakan sebagai sediaan anti-reabsorpsi dalam industri poles; karboksimetil selulosa digunakan sebagai sediaan eksipien
dalam industri obat-obatan; karboksimetil selulosa digunakan sebagai zat penahan air dalam pembuatan bahan kimia
pertanian; karbon; karbon ( zat arang ); karbon aktif; karbon aktif digunakan untuk filtrasi akuarium; karbon bubuk untuk
digunakan dalam industri baterai sel sekunder; karbon dioksida; karbon disulfida; karbon hewani; karbon hitam untuk
keperluan industri; karbon monoksida; karbon tetraklorida; karbon untuk filter; karbon untuk keperluan industri; karbonat;
karbonat hidrat; kasein untuk industri makanan; kasein untuk keperluan industri; katalis; katalis biokimia; katalis perengkahan
cairan; katalis perengkahan minyak bumi; katalis untuk digunakan dalam industri pengolahan minyak; katalis untuk digunakan
dalam pembuatan bahan kimia industri; katalis untuk digunakan dalam pembuatan karet; katalis untuk digunakan dalam
pembuatan plastik; katalis untuk digunakan dalam pembuatan polimer; katalis untuk digunakan dalam proses biokimia; katalis
untuk digunakan dalam proses kimia; katalis untuk proses kimia dan biokimia; katalis untuk proses oksidasi; kaustik untuk
keperluan industri; kertas albumenasi; kertas baryta (bahan kimia); kertas cetak biru; kertas diazo; kertas foto; kertas foto yang
peka secara kimia; kertas fotometrik; kertas fotosensitif; kertas fotosensitif untuk digunakan dalam citra medis; kertas lakmus;
kertas nitrat; kertas peka cahaya; kertas reaktan, selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; kertas self-toning
[fotografi]; kertas tes, bahan kimia; keton; kieserite; kit uji laboratorium yang terdiri dari reaktan dan tes untuk pengujian
keberadaan antigen dalam darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; kit-kit reagen yang terdiri
terutama nukleotida, reagen-reagen, substrat-substrat enzim, buffer-buffer, sediaan-sediaan kimia atau sediaan-sediaan
biologikal untuk untuk ilmu pengetahuan dan penelitian termasuk dibidang rangkaian-rangkaian berbagai macam asam (acid)
yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostik, penelitian diagnostic, penelitian klinis, pengembangan
obat-obatan, pharmasi, penelitian laboratorium, penelitian ilmiah, penelitian obat-obatan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi dan
metagenomik, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, pengujian genetika dan genetika , bukan untuk tujuan
medis atau kedokteran hewan; kitosan untuk keperluan industri; klor-alkali; klorat; klorida; klorin; klorin cair; klorin dioksida;
klorin untuk kolam renang; klorobenzena; kloroethene; klorofluorokarbon; klorometana; klorometil metil eter; kloronitroanilin;
kloroprena; kloropropilen; kobalt klorida; kobalt zirkonat; kolagen untuk digunakan sebagai bahan baku dalam industri
kosmetik; kolagen untuk keperluan industri; kolostrum untuk industri makanan; kompos; kompos [pupuk]; kompos, pupuk
kandang, pupuk; komposisi berbasis mineral penyerap granular untuk menyerap tumpahan dari lantai; komposisi keramik
untuk sintering [butiran dan bubuk]; komposisi kimia tahan api; komposisi kimia tahan asam; komposisi kimia untuk bahan
kedap air dari kain; komposisi kimia untuk bahan kedap air dari kulit; komposisi kimia untuk bahan mudah terbakar yang tahan
api, termasuk kayu; komposisi kimia untuk digunakan dalam konstruksi; komposisi kimia untuk digunakan dalam
mengembangkan foto; komposisi kimia untuk digunakan dalam pelapisan krom; komposisi kimia untuk kedap air pasangan
bata; komposisi kimia untuk mengawetkan bahan makanan; komposisi kimia untuk pelapisan logam; komposisi kimia untuk
waterproofing; komposisi pemadam api; komposisi pemadam api dan pencegahan kebakaran; komposisi pencegahan
kebakaran; komposisi untuk industri catatan fonograf; komposisi untuk industri keramik dan beton; komposisi untuk industri
keramik teknis; komposisi untuk memperbaiki ban; komposisi untuk memperbaiki ban dalam ban; komposisi untuk threading;
kondisioner bahan bakar bensin berbasis asam lemak; kondisioner bahan bakar diesel berbasis asam lemak; kondisioner
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kimia tanah; konsentrat protein kedelai untuk industri makanan; kopolimer olefin dan komposisi daripadanya, polietilena
(Bahan kimia); korosif; kotoran hewan (untuk pupuk); kresol; krim tartar untuk industri makanan; krim tartar untuk keperluan
industri; krim tartar untuk keperluan kimia; kripton; kromat; kromium klorida; kromium oksida; kuarsa sintetis; kuarsa sintetis
untuk serat optik; kulit mangrove untuk keperluan industri; kultur bakteri probiotik untuk industri makanan; kultur bakteri untuk
industri makanan; kultur bakteri untuk pengolahan air limbah; kultur jaringan biologis, selain untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; kultur mikroorganisme yang digunakan dalam fermentasi silase; kurium; lactitol untuk industri makanan;
laktam; laktosa [bahan baku]; laktosa untuk digunakan dalam industri bahan makanan; laktosa untuk industri makanan; laktosa
untuk keperluan industri; lantanum; lapisan anti-reflektif untuk lensa oftalmik; lapisan atas humus; larutan etsa [asam]; larutan
garam perak untuk pelapisan perak; larutan kimia untuk mencetak [fotografi]; larutan penyangga untuk digunakan dalam kimia
analitik; larutan penyangga untuk tujuan ilmiah; larutan standar untuk digunakan dalam kimia analitik; lauryl alkohol; lem dari
getah arab untuk keperluan industri; lem dari getah arab, selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem gelatin
untuk keperluan industri; lem kain untuk keperluan industri; lem kanji; lem kayu untuk keperluan industri; lem kulit; lem lateks
untuk keperluan industri; lem lateks, selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem rumput laut untuk keperluan
industri; lem untuk keperluan industri; lem untuk penyelesaian dan pelapisan dasar; lem untuk tambal ban; lempung; lesitin
[bahan baku]; lesitin kedelai untuk industri makanan; lesitin kedelai untuk keperluan industri; lesitin untuk digunakan dalam
pembuatan; lesitin untuk industri makanan; lesitin untuk keperluan industri; lesitin untuk keperluan industri dalam industri
produk makanan; lilin untuk sambung tunas tanaman; lipid untuk digunakan dalam industri; lisozim untuk keperluan industri;
lithia [lithium oksida]; lithium hidroksida; lithium karbonat; logam alkali; logam alkali-tanah; logam klorida; logam oksida; logam
tanah; logam tanah jarang; lumpur pengeboran; lumpur pengeboran untuk digunakan dalam pengeboran sumur minyak;
lutetium [cassiopium]; magnesit; magnesium fluorida; magnesium fosfat; magnesium hidroksida; magnesium karbonat;
magnesium klorida; magnesium oksida; magnesium silikafluorida; magnesium sulfat; malt albumen; mangan asetat; mangan
dioksida; mangan fosfat; mangan karbonat; mangan klorida; mangan metafosfat; mangan nitrat; manganat; manganese
dioxides; manganese fertilizer; mannose; material matriks keramik komposit [CMC] untuk digunakan dalam pembuatan; media
kultur sel untuk penggunaan laboratorium; media kultur sel untuk tujuan ilmiah atau penelitian; media pertumbuhan sel untuk
menumbuhkan sel untuk digunakan dalam penelitian ilmiah; media tanah organik; media tanah untuk di pot; media tanam
untuk tanaman; media-media penumbuhan yang terdiri atas tanah-tanah dalam pot, kompos-kompos, kelapa, lumut-lumut
tanah gemuk dan / atau wol mineral, wol karang yang dimaksudkan untuk pertanian perkebunan dan kehutanan; melamin;
merkaptan; merkuri klorida; merkuri nitrat; merkuri oksida; merkuri sulfat; merkuri sulfida; metaloid; metalokena; metana;
metanol; methyl pyrrolidone; methyl tert butyl ether; metil asetat; metil benzena; metil benzol; metil ester; metil eter; metil
klorida; metilamin; metilen klorida; mikroorganisme alami yang digunakan dalam pemeliharaan kolam; mikroorganisme untuk
digunakan dalam pengolahan air; mineral sorben; minuman tambahan diet; minyak rem; minyak rem hidrolik; minyak sayur
brominasi untuk digunakan sebagai pengemulsi dalam industri makanan; minyak tinta (untuk industri); minyak untuk
digunakan dalam pembuatan dan pengolahan makanan; minyak untuk membersihkan kulit dengan sikat (bahan kimia); minyak
untuk pengawetan makanan; minyak untuk pengolahan kulit selama dalam proses industri; minyak untuk penyamakan kulit;
mischmetal (bahan kimia); mono etilena glikol; monoammonium phosphate; monomer murni aromatik; monomer untuk
digunakan dalam industri semikonduktor; monomer untuk digunakan dalam pembuatan polimer, resin, dan plastik; monomer
untuk pembuatan poliester; monomer vinil klorida; monosakarida; mordan untuk logam; morpholine amines; n-heksadekana;
n-heptadekana; n-oktadekana; n-paraffin; n-pentadekana; naftalena; naftalena terklorinasi; nanopowders untuk keperluan
industri; naphthylamine; natrium; natrium aluminium fluorida; natrium aluminium fosfat; natrium bisulfit; natrium bromida;
natrium dikromat; natrium emas klorida; natrium fluorida; natrium fluosilikat; natrium format; natrium fosfat; natrium hidroksida
anhidrat untuk keperluan industri; natrium hidroksida untuk keperluan industri; natrium hipoklorit; natrium iodida; natrium
karbonat; natrium klorat; natrium klorit; natrium kromat; natrium molibdat; natrium nitrat; natrium nitrit; natrium perborate;
natrium permanganat; natrium peroksida; natrium sianida; natrium silikat; natrium sulfat; natrium sulfida; natrium sulfit; natrium
tartrat; natrium tawas; natrium tetraborat; natrium tiosulfat; natrium tungstate; neodymium; neon; neptunium; nikel amonium
sulfat; nikel hidroksida; nikel oksida; nikel sulfat; niobium carbide; nitrat; nitrat oksida; nitrobenzene; nitrofenol; nitrogen;
nitrogen dioksida; nitrogen oksida; nitronaphthalene; nitroparaffin; nitrotoluene; nonyl phenol; normal paraffin; nukleoprotein;
nutrisi untuk ragi untuk keperluan industri; nutrisi untuk tanaman; octyl acetate; oksalat; oksida besi; oksida non-logam;
oksidan kimia untuk digunakan dalam pembuatan sirkuit tercetak; oksigen untuk keperluan industri; oleyl alkohol; oli hidrolik;
oli transmisi; oligopeptida untuk keperluan industri; oligosakarida; olivin [mineral silikat]; opacifiers untuk kaca; opasifiers untuk
enamel; opasifiers untuk enamel atau kaca; organosilanes; oxime; paduan logam tanah jarang; pakan kebun [pupuk];
paladium klorida; paraldehyde; partikel keramik untuk digunakan sebagai media penyaringan; pasta dempul untuk perbaikan
bodi mobil; pasta pati untuk keperluan industri; pasta solder; pati untuk digunakan dalam industri kertas; pati untuk digunakan
dalam industri tekstil; pati untuk industri makanan; pati untuk keperluan industri; pektin [fotografi]; pektin untuk industri
makanan; pektin untuk keperluan industri; pelapis kimia untuk digunakan dalam pembuatan papan sirkuit cetak; pelapis kimia
untuk lensa mata; pelapis kimia yang digunakan dalam pembuatan lensa plastik; pelapis kimia yang mengandung kuarsa
untuk digunakan dalam lensa kacamata; pelapis kimia yang mengandung kuarsa untuk kaca optik; pelapis kimia yang
mengandung kuarsa untuk plastik optik; pelapis peka cahaya untuk digunakan dalam industri papan sirkuit cetak; pelapis
pelindung untuk lensa oftalmik; pelapis polimer selain untuk cat; pelapis solder [sediaan kimia]; pelarut; pelarut aromatik untuk
keperluan industri dan komersial; pelarut spektroskopi untuk keperluan industri; pelarut untuk cat; pelarut untuk cat, pernis dan
pernis; pelarut untuk digunakan dalam industri insektisida; pelarut untuk pernis; pelat ferrotype [fotografi]; pelat peka cahaya
untuk pencetakan offset; pelet gambut benih (peat pellet) yang dimaksudkan untuk pertanian, perkebunan dan kehutanan
untuk kegunaan perkebunan; pelunak daging untuk keperluan industri; pemanis buatan (produk kimia); pemanis buatan
[sediaan kimia]; pemanis buatan untuk minuman; pembersih carbon untuk mobil; pemurni bumi yang diaktifkan [mineral non
logam]; pemurni mineral bumi [mineral non logam]; pemurni mineral bumi [mineral non-logam]; pemurni mineral bumi yang
diaktifkan [mineral non-logam]; pencampuran kimia untuk beton; pendingin; pendingin air kimia untuk akuarium; pendingin
tanah untuk keperluan pertanian; pendingin udara; pendingin untuk mesin kendaraan; penetral gas beracun; pengatur
pertumbuhan tanaman untuk keperluan pertanian; pengawet; pengawet bata, kecuali cat dan minyak; pengawet batu, kecuali
cat dan minyak; pengawet beton; pengawet beton, kecuali cat dan minyak; pengawet karet; pengawet kimia untuk digunakan
dalam industri inhibitor korosi untuk sistem pembuangan mobil; pengawet kimia untuk digunakan dalam industri minyak nabati;
pengawet kimia untuk digunakan dalam industri roti; pengawet kimia untuk digunakan dalam industri sabun; pengawet untuk
bangunan, kecuali cat dan minyak; pengembang fotografi (bahan kimia); pengemulsi; pengemulsi kimia; pengemulsi polimer;
pengemulsi sabun; pengemulsi untuk digunakan dalam industri; pengemulsi untuk digunakan dalam industri kulit; pengemulsi
untuk digunakan dalam industri makanan; pengemulsi untuk digunakan dalam industri olahan perlengkapan mandi;
pengemulsi untuk digunakan dalam industri pengolahan makanan; pengemulsi untuk digunakan dalam

Halaman 737 dari 1262

industri pengolahan pakan; pengemulsi untuk digunakan dalam industri tekstil; pengemulsi untuk keperluan industri;
pengemulsi untuk sediaan makanan; pengental sintetis yang digunakan dalam manufaktur; pengganti lemak (bahan kimia);
penghancur/pembersih kerak karbon; penghilang air; penghilang busa; penghilang perekat; pengisi rongga pohon [kehutanan];
pengisi untuk pemurni mineral bumi; penguat bahan kimia untuk kertas; penguat kimia untuk karet; pengubah reologi [bahan
kimia] untuk digunakan dalam bidang bahan pelapis; peningkat octane dan cetana, penghemat bahan bakar (berbentuk pil);
penukar ion [bahan kimia]; penyerap kimia untuk menghilangkan kotoran dari bahan bakar; pepsins untuk keperluan industri;
perak iodida; perak klorida; perak nitrat; perak nitrit; perak oksida; perak sianida; perak sulfat; perborate dari soda;
percarbonate; pereaksi diagnostik untuk penggunaan ilmiah; pereaksi diagnostik untuk penggunaan ilmiah atau penelitian;
perekat; perekat atap; perekat kontak; perekat kontak untuk digunakan dengan kayu; perekat kontak untuk digunakan dengan
laminasi; perekat plastik untuk keperluan industri; perekat plastik, bukan untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah
tangga; perekat plastik, selain untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; perekat poliuretan untuk keperluan
industri; perekat resin sintetis untuk keperluan industri; perekat tepung [perekat], selain untuk keperluan alat tulis atau rumah
tangga; perekat termoplastik untuk keperluan industri; perekat untuk alas kaki; perekat untuk billposting; perekat untuk
digunakan dalam pembuatan furnitur; perekat untuk digunakan dalam pembuatan kayu lapis; perekat untuk digunakan dalam
pembuatan penutup dinding; perekat untuk digunakan dalam pembuatan perban bedah; perekat untuk industri bangunan;
perekat untuk industri konstruksi; perekat untuk kendaraan bermotor; perekat untuk keperluan industri; perekat untuk lantai,
langit-langit dan ubin dinding; perekat untuk memperbaiki artikel yang rusak; perekat untuk menerapkan penutup dinding;
perekat untuk paving; perekat untuk paving hias; perekat untuk penjilidan buku; perekat untuk poster; perekat untuk sepatu;
perekat untuk sepatu bot; perekat untuk sepatu bot dan sepatu; perekat untuk ubin dinding; perekat untuk ubin keramik;
perekat untuk ubin langit-langit; perekat untuk ubin lantai; perekat untuk ujung tongkat biliar; perekat untuk wallpaper;
perklorat; perkloretilen; persulfat; phenylenediamine; piridin; pirimidin; piring fotografi peka cahaya; piring fotosensitif; piring
kering fotografi (bahan kimia); pirol; plasticizer; plasticizer digunakan untuk pembuatan barang plastik; plastik mentah; plastik
polimerisasi; plastik yang belum diproses; plastik yang belum diproses dalam bentuk pelet (Bahan kimia); plastik yang belum
diproses untuk keperluan industri; plastik yang tidak diproses dalam bentuk bubuk atau butiran; plastik yang tidak diproses
untuk digunakan dalam pembuatan poliuretan; plastik, tidak diproses; plastisol; plutonium; poliester (belum diolah); poliester
yang didaur ulang (belum diolah); poliglikol; polimer berbasis dendrimer untuk digunakan dalam industri kapsul untuk obatobatan; polimer berbasis dendrimer untuk katalis dendritik; polimer berbasis dendrimer untuk preparasi enzim; polimer dan
komposisi polimer yang digunakan dalam industri cat dan pelapis; polimer dan komposisi polimer yang digunakan untuk
industri barang komersial dan industri; polimer untuk digunakan dalam industri semikonduktor; polimer yang digunakan dalam
industri; polimer yang digunakan untuk industri barang komersial, industri dan domestik; polimer yang larut dalam air; poliol;
poliol polieter (bahan kimia); polipeptida untuk tujuan ilmiah; polisakarida; polisakarida untuk digunakan dalam industri bahan
makanan; polisakarida yang digunakan dalam bahan makanan; polisakarida yang digunakan dalam fermentasi, penyedap,
pengawet dan pengikatan; polisilan; polisilikon untuk digunakan dalam pembuatan semikonduktor dan baterai surya;
poliuretan yang belum diproses; poliuretan, tidak diproses; polivinil asetat; polonium; polypropylene; polysilazanes; pot gambut
untuk hortikultura; praseodymium; praseodymium hidroksida; prekursor monomer untuk digunakan dalam industri
semikonduktor; prekursor untuk komposit polimer; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan industri; produk
kimia untuk digunakan dalam industri wewangian; produk kimia yang digunakan dalam industri minyak dan gas; produk
pembersih mesin berbahan dasar kimia; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan industri; promethium;
propilen [propena]; propilena karbonat; proppants untuk digunakan dalam operasi perekahan hidrolik sumur minyak dan gas;
protaktinium; protamin; protein [bahan baku]; protein berasal dari hewan [bahan mentah] tidak untuk dkonsumsi manusia;
protein larva serangga [bahan baku]; protein larva serangga untuk industri makanan; protein plastik, tidak diproses; protein
serangga [bahan baku]; protein serangga larva untuk digunakan dalam industri suplemen makanan; protein serangga larva
untuk digunakan dalam pembuatan; protein serangga untuk digunakan dalam industri suplemen makanan; protein serangga
untuk digunakan dalam pembuatan; protein serangga untuk industri makanan; protein susu (bahan kimia); protein untuk
digunakan dalam industri; protein untuk digunakan dalam industri kosmetik; protein untuk digunakan dalam industri makanan
dan minuman; protein untuk digunakan dalam industri minuman; protein untuk digunakan dalam industri produk makanan;
protein untuk digunakan dalam industri suplemen makanan; protein untuk industri makanan; protein untuk keperluan industri;
protein yang digunakan dalam industri; pulp selulosa; pulp serat kulit pohon; pulp sulfit; pulut; pupuk; pupuk alami; pupuk
amonium klorida; pupuk amonium nitrat; pupuk amonium sulfat; pupuk anorganik; pupuk bebas klorin; pupuk cair; pupuk
campuran; pupuk dari kotoran burung; pupuk fosfat; pupuk fosfat menyatu; pupuk hayati; pupuk hayati non-kimia; pupuk
kalium; pupuk kalium klorida; pupuk kalium sulfat; pupuk kalium terkalsinasi; pupuk kalsium silikat; pupuk kalsium superfosfat;
pupuk kandang; pupuk kimia; pupuk kompleks; pupuk laut; pupuk majemuk; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia;
pupuk mangan; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk natrium nitrat; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk organik cair
(biokultur tanah, biokultur daun, antigen); pupuk rumput; pupuk serbuk gergaji; pupuk sintetis untuk keperluan pertanian;
pupuk superfosfat; pupuk superfosfat ganda; pupuk superfosfat ganda atau tripel; pupuk superfosfat yang tergabung; pupuk
tanaman terbuat dari tepung ikan; pupuk tepung tulang; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk keperluan rumah tangga; pupuk
untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk penyubur tanaman budidaya pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk untuk tanah;
pupuk untuk tanah dan pot tanah; pupuk untuk tanaman rumah tangga; pupuk urea; quebracho untuk keperluan industri;
quinhidron; rabuk (pupuk) alam; rabuk buatan untuk tanah; radium untuk tujuan ilmiah; radon; ragi untuk digunakan dalam
industri pengolahan minyak; rantai asam nukleat, selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen kimia, selain
untuk kegunaan medis atau kedokteran hewan; reagen-reagen diagnostic dan sediaan-sediaan untuknya, lain daripada untuk
ilmu kedokteran atau ilmu kedokteran hewan; reaktan antibodi untuk tujuan ilmiah; reaktan diagnostik in vitro untuk tujuan
ilmiah; reaktan diagnostik, selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reaktan kimia untuk digunakan dalam industri
bahan kimia; reaktan kimia untuk digunakan dalam penelitian genetik; reaktan kimia untuk pengujian hubungan kekeluargaan;
reaktan kimia untuk pengujian identitas genetik; reaktan kimia untuk tujuan ilmiah; reaktan kimia, selain untuk keperluan medis
atau kedokteran hewan; reaktan kultur sel untuk penggunaan laboratorium; reaktan kultur sel untuk tujuan ilmiah atau
penelitian; reaktan untuk analisis kimia; reaktan untuk digunakan dalam sediaan kimia ilmiah untuk analisis kimia atau biologi;
reaktan untuk menguji sterilitas obat-obatan dan solusi injeksi; reaktan untuk menguji sterilitas sediaan kimia medis; reaktan
untuk penelitian medis; reaktan untuk penggunaan penelitian ilmiah atau medis; reaktan untuk tujuan ilmiah; reaktan untuk
tujuan ilmiah untuk digunakan dalam isolasi dan pemurnian asam nukleat; reaktan untuk tujuan penelitian; renium; resin akrilik,
belum diproses; resin buatan dan sintetis, tidak diproses; resin buatan yang belum diproses untuk keperluan industri; resin
buatan yang tidak diproses sebagai bahan baku dalam bentuk bubuk, cairan atau pasta; resin buatan yang tidak diproses
untuk digunakan dalam pembuatan; resin buatan yang tidak diproses, plastik yang tidak diproses; resin dan bubur buatan
yang belum diproses; resin dan dispersi resin; resin dari damar wangi digunakan untuk sambung tunas tanaman; resin epoksi,

Halaman 738 dari 1262

tidak diproses; resin fenolik, tidak diproses; resin furan, tidak diproses; resin hidrokarbon sintetis, yaitu, alifatik; resin melamin,
tidak diproses; resin penukar ion [sediaan kimia]; resin penukar ion yang digunakan dalam pengolahan air; resin poliester,
tidak diproses; resin polietilen untuk pelapisan ekstrusi; resin polietilen, tidak diproses; resin polifenilen sulfida, tidak diproses;
resin polikarbonat, tidak diproses; resin polimetil metakrilat, tidak diproses; resin polisulfon, tidak diproses; resin poliuretan,
tidak diproses; resin polivinil alkohol, tidak diproses; resin polivinil asetat, tidak diproses; resin polivinil klorida, tidak diproses;
resin polyphenylene oxide, tidak diolah; resin polypropylene, tidak diproses; resin polystyrene, tidak diproses; resin
polyvinylidene chloride, tidak diproses; resin putih air terhidrogenasi; resin silikon, belum diproses; resin sintetis termoplastik,
tidak diproses; resin sintetis termoset, tidak diproses; resin sintetis untuk keperluan industri, yaitu pelapis cetakan dan pelapis
berbasis resin yang memiliki sifat anti-lengket dan pelumasan; resin sintetis yang belum diproses secara termal; resin sintetis
yang belum diproses untuk digunakan dalam industri kosmetik; resin sintetis yang belum diproses untuk digunakan dalam
industri senyawa cetakan plastik; resin sintetis yang belum diproses untuk digunakan dalam industri senyawa pencetak; resin
sintetis yang dapat diproses dengan radiasi; resin sintetis yang digunakan dalam industri cat dan pelapis; resin sintetis, tidak
diproses; resin stirena akrilonitril, tidak diproses; resin termoplastik, tidak diproses; resin urea-formaldehyde, tidak diproses;
resin yang belum diproses untuk digunakan dengan printer 3D; resorsinol; rhamnose untuk keperluan industri; rubidium;
rumput laut; rumput laut [pupuk]; rumput laut untuk digunakan sebagai pupuk; sabun [logam] untuk keperluan industri;
sakarida; sakarin; sal amonia spirit; sal amoniak; saltpeter (kalium nitrat); samarium; sampel kontrol untuk pengujian kontrol
kualitas air; sampel serum untuk tujuan ilmiah; saus tembakau; sealant tusukan ban; sealer penembus kimia untuk batu alam;
sediaan anti kerak; sediaan anti-kecambah untuk sayuran; sediaan anti-mendidih untuk cairan pendingin mesin; sediaan antipembekuan; sediaan anti-penyusutan untuk industri; sediaan anti-sulfurisasi untuk akumulator; sediaan antibeku; sediaan
antistatik untuk keperluan industri; sediaan antistatik, selain untuk keperluan rumah tangga; sediaan bahan kimia pelapis
dinding, lantai dan langit-langit yang digunakan untuk pencegahan kebakaran di bangunan; sediaan bahan kimia untuk
digunakan dalam industri obat-obatan; sediaan bahan kimia untuk digunakan dalam produksi obat-obatan; sediaan bahan
kimia untuk tujuan ilmiah, selain untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; sediaan bahan pelapis yang terdiri dari
senyawa polimer untuk melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan bakteri untuk dekomposisi limbah hewan; sediaan
bakteri untuk industri makanan; sediaan bakteri, selain untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan bakteriologis
untuk asetifikasi; sediaan bakteriologis, selain untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan besi sulfat untuk
mencegah klorosis pada tanaman; sediaan biokimia untuk tujuan ilmiah; sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan
ilmu pengetahuan; sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan/atau ilmu pengetahuan; sediaan biologis, selain untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan cryogenic; sediaan dan bahan kimia untuk film, fotografi, percetakan dan
pembuatan kertas; sediaan diagnostik untuk penggunaan ilmiah atau penelitian; sediaan diagnostik untuk tujuan ilmiah;
sediaan diagnostik, selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan distilasi alkohol kayu; sediaan enzim untuk
industri alkohol; sediaan enzim untuk industri deterjen; sediaan enzim untuk industri makanan; sediaan enzim untuk industri
minuman; sediaan enzim untuk industri roti; sediaan enzim untuk keperluan industri; sediaan galvanisasi; sediaan karbon
hewan; sediaan karburisasi; sediaan kimia anti-hujan untuk diterapkan pada kaca depan kendaraan; sediaan kimia pelarut
untuk digunakan dalam proses industri; sediaan kimia pelembab; sediaan kimia pelembab [pembasah] untuk digunakan dalam
industri tekstil; sediaan kimia pelembab [pembasah] untuk digunakan dalam pemutihan; sediaan kimia pelembab [pembasah]
untuk digunakan dalam pewarnaan; sediaan kimia pembilas untuk radiator mobil; sediaan kimia pencair es; sediaan kimia
pengawet bunga; sediaan kimia pengecoran; sediaan kimia pengecoran pasir; sediaan kimia penghilang busa; sediaan kimia
penghilang lemak untuk digunakan dalam proses industri; sediaan kimia penyaringan untuk industri minuman; sediaan kimia
permukaan-aktif; sediaan kimia protein makanan sebagai bahan baku; sediaan kimia tahan api; sediaan kimia untuk
digunakan dalam fotografi; sediaan kimia untuk digunakan dalam industri; sediaan kimia untuk digunakan dalam industri
inhibitor korosi; sediaan kimia untuk digunakan dalam industri kosmetik; sediaan kimia untuk digunakan dalam industri tekstil;
sediaan kimia untuk finishing dan priming; sediaan kimia untuk industri cat; sediaan kimia untuk industri pigmen; sediaan kimia
untuk manufaktur; sediaan kimia untuk melapisi dinding; sediaan kimia untuk melembutkan pada proses penyamakan kulit;
sediaan kimia untuk melepaskan wallpaper; sediaan kimia untuk membuat busa; sediaan kimia untuk memburamkan; sediaan
kimia untuk memfasilitasi paduan logam; sediaan kimia untuk memisahkan dan menghapus perekat; sediaan kimia untuk
memperbaiki fonograf; sediaan kimia untuk memurnikan sari buah anggur yang tidak diragi; sediaan kimia untuk mencairkan
salju; sediaan kimia untuk mencairkan salju dan es; sediaan kimia untuk mencegah infeksi patogen pada tanaman; sediaan
kimia untuk mencegah jamur; sediaan kimia untuk mencegah noda pada kaca; sediaan kimia untuk mencegah noda pada
lensa; sediaan kimia untuk mencegah pembentukan kerak; sediaan kimia untuk mencegah pembentukan kerak dalam sistem
pemanas dan pendingin hidronik; sediaan kimia untuk mencegah penyakit yang mempengaruhi tanaman anggur; sediaan
kimia untuk mencegah penyakit yang mempengaruhi tanaman sereal; sediaan kimia untuk mencerahkan zat warna selama
proses manufaktur; sediaan kimia untuk mengepres; sediaan kimia untuk menghemat bahan bakar; sediaan kimia untuk
menghilangkan getah; sediaan kimia untuk menghilangkan jamur; sediaan kimia untuk menghilangkan jamur yang digunakan
dengan beton; sediaan kimia untuk menghilangkan karat; sediaan kimia untuk menghilangkan kilap; sediaan kimia untuk
menghilangkan perekat, pita perekat, cat, pernis, spidol dan tinta, cat, cat semprot, grafiti, sealant, dan noda dari makanan,
minuman dan hewan peliharaan; sediaan kimia untuk menguji air kolam renang; sediaan kimia untuk menjaga kesegaran pada
proses pemotongan bunga; sediaan kimia untuk menjaga kesegaran pada proses pemotongan pohon Natal; sediaan kimia
untuk menstabilkan tanah; sediaan kimia untuk mesin decarbonising; sediaan kimia untuk pelindung; sediaan kimia untuk
pemadam api; sediaan kimia untuk pembersih rem; sediaan kimia untuk pengkilap kulit; sediaan kimia untuk pengobatan
benih; sediaan kimia untuk pengolahan air; sediaan kimia untuk pertanian; sediaan kimia untuk tongkat cahaya; sediaan kimia
untuk tujuan ilmiah; sediaan kimia yang digunakan dalam proses akhir industri baja; sediaan kimia yang terbuat dari gallnut
dipakai sebagai bahan penyamak; sediaan kimia, kecuali pigmen, untuk industri enamel; sediaan kimiawi dalam sifat
akselerator lem; sediaan kimiawi untuk anti noda; sediaan kimiawi untuk daging asap; sediaan kimiawi untuk mencegah noda
pada gandum; sediaan kimiawi untuk penyebaran minyak; sediaan koloid untuk digunakan dalam pembuatan; sediaan koloid
untuk keperluan industri; sediaan koloid untuk penggunaan ilmiah; sediaan kondensasi kimia; sediaan korosif; sediaan
kriogenik dalam bentuk padat, cair atau gas; sediaan mematri; sediaan mengatur pertumbuhan tanaman; sediaan
menghilangkan kerak untuk keperluan industri; sediaan menghilangkan kerak, selain untuk keperluan rumah tangga; sediaan
mikronutrisi untuk tanaman; sediaan mikroorganisme, selain untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan nutrisi
untuk tanaman; sediaan pelunakan air; sediaan pelunakan logam; sediaan pemadaman api; sediaan pembakaran [bahan
kimia tambahan untuk bahan bakar motor]; sediaan pembasah rumput; sediaan pembasah untuk digunakan dalam industri
kosmetik; sediaan pembasah untuk produk makanan; sediaan pemupukan mineral; sediaan pemurnian; sediaan pemurnian
gas; sediaan pencangkokan pohon ketan; sediaan pendingin; sediaan pendispersi; sediaan pengawet bir; sediaan pengawet
untuk bunga potong; sediaan pengawet untuk digunakan dalam industri farmasi; sediaan pengawet untuk digunakan dalam
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industri kosmetik; sediaan pengawet untuk ubin, kecuali cat dan minyak; sediaan pengemulsi; sediaan pengerasan logam;
sediaan pengerasan untuk keperluan industri; sediaan pengkondisian tanah; sediaan pengoksidasi; sediaan penguatan
tanaman; sediaan penjernih dan pengawet bir; sediaan penyamakan kulit; sediaan perbaikan tanah; sediaan pereduksi untuk
digunakan dalam fotografi; sediaan perekat untuk perban bedah; sediaan pupuk; sediaan sampel uji untuk keperluan
penelitian; sediaan semprotan kimia untuk peregangan sepatu; sediaan solder; sediaan stimulan bio biologis untuk pertanian,
dan pengatur pertumbuhan tanaman; sediaan tempering; sediaan tempering dan solder; sediaan tempering logam; sediaan
untuk deicing; sediaan untuk melindungi tanaman terhadap patogen; sediaan untuk mempercepat proses memasak untuk
keperluan industri; sediaan untuk menghidrasikan untuk keperluan industri; sediaan untuk menjernihkan air; sediaan untuk
menyamak kulit; sediaan untuk menyamak kulit binatang berbulu; sediaan untuk pemisahan gemuk; sediaan untuk
penghematan batubara; sediaan vulkanisasi; sediaan-sediaan kimia atau biologis untuk manajemen stres pada tanaman;
sediaan-sediaan kimia pelapis; sediaan-sediaan pelunakan; sediaan-sediaan penahan kelembaban (sediaan-sediaan kimia)
untuk makanan dan kosmetika; sel induk untuk tujuan ilmiah; sel induk untuk tujuan penelitian; sel induk, selain untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; selenium; selulase untuk digunakan dalam pembuatan deterjen; selulosa; selulosa
bakteri; selulosa dan turunan selulosa; selulosa ester [bahan kimia viskosa]; semen [metalurgi]; semen karet untuk keperluan
industri; semen karet untuk memperbaiki ban pneumatik; semen minyak [dempul]; semicarbazone (bahan kimia); semprotan
antistatik untuk peralatan elektronik; semprotan kimia pencair es untuk kaca depan; semprotan kimia pencair es untuk kunci
pintu; seng asetat; seng fosfat; seng karbonat; seng klorida; seng oksida untuk digunakan dalam pembuatan; seng silikat;
seng sulfat; seng sulfida; seng tungstat; senyawa aktif permukaan; senyawa alifatik; senyawa barium; senyawa berbasis
polimer untuk digunakan dalam pembuatan; senyawa fluorspar; senyawa kimia pelapis untuk digunakan dalam industri;
senyawa kimia perfluorinated disiapkan secara sintetis untuk digunakan dalam industri; senyawa kimia untuk menghilangkan
jamur; senyawa kimia untuk menghilangkan jamur yang digunakan dalam industri fiberglass; senyawa kimia untuk
menghilangkan jamur yang digunakan dalam industri plastik; senyawa kimia untuk menyembuhkan beton; senyawa kimia vinil,
yaitu vinil asetat, vinil klorida, resin polivinil klorida, monomer vinil klorida; senyawa nitrogen; senyawa organoarsen; senyawa
organofosfor; senyawa organologam; senyawa penyegelan ban; senyawa perekat untuk pipa; senyawa polimer untuk
digunakan dalam industri; senyawa polimer untuk digunakan dalam pembuatan; senyawa polivinil klorida terklorinasi; senyawa
resin sintetis yang belum diproses dalam bentuk mikrosfer yang digunakan untuk menggabungkan berbagai zat lain; serat
buah yang mengandung pektin untuk industri kimia dan makanan; serat buah yang mengandung pektin untuk keperluan
industri; serat jeruk untuk industri kimia dan makanan; serat jeruk untuk keperluan industri; serat jeruk untuk keperluan industri
(bahan kimia); serat tanaman untuk industri kimia dan makanan; serat tanaman untuk keperluan industri; serat tanaman untuk
keperluan industri kimia; serbuk logam oksida untuk keperluan industri; serium; serium fluorida; serium hidroksida; serium
klorida; sesium; setil alkohol; sianat; sianida [prusisi]; siccatives [sediaan pengering] untuk dempul; siklamat; siklopentana;
silan; silan terminasi polieter; silan untuk digunakan dalam pembuatan semikonduktor dan baterai surya; silica dioxide; silicon
silane; silika koloid; silikat; silikon; silikon dioksida; silikon karbida [bahan baku]; silikon karbida untuk keperluan industri; silikon
murni; silikon organik; skandium; soda abu; soda bikarbonat untuk keperluan kimia; soda bikromat; soda dikalsinasi; soda
hipoklorit; soda kaustik untuk keperluan industri; solusi anti-buih untuk akumulator; solusi untuk cyanotyping; solusi yang
digunakan dalam alat tes diagnostik, selain untuk keperluan medis; sorben kimia; sorrel salt (Potassium hydrogenoxalate);
spesimen jaringan biologis untuk digunakan dalam penelitian ilmiah; spinel [mineral oksida]; stabilisator adonan untuk industri
makanan; stabilisator enzim; stabilisator kimia; stabilisator kimia untuk mengawetkan bahan makanan; stabilisator untuk
minyak, cat; stanat; stanik klorida; stanik oksida; stanik sulfida; steviol glikosida [pemanis buatan]; stilbene; stirena; strip tes
diresapi dengan reaktan untuk menguji air kolam renang; strip uji yang diolah secara kimia untuk kalibrasi sediaan kimia
laboratorium; strip uji yang dirawat secara kimia, selain untuk keperluan medis; stronsium; stronsium hidroksida; stronsium
karbonat; substrat enzim; substrat enzim untuk tujuan ilmiah; substrat peptida untuk tujuan ilmiah; substrat untuk hidroponik;
substrat untuk tumbuh bebas tanah [pertanian]; sulfat; sulfida; sulfit untuk mengawetkan bahan makanan; sulfur dioksida;
sulfur trioksida; sumac untuk digunakan dalam penyamakan; superphosphate [pupuk]; suplemen nutrisi ganggang berbasis
kalsium untuk digunakan sebagai penyubur tanaman hias dalam akuarium; surfaktan; surfaktan anionik biodegradable untuk
digunakan dalam industri; surfaktan kationik untuk digunakan dalam industri; surfaktan non-ionik untuk digunakan dalam
industri; surfaktan silikon untuk keperluan industri; surfaktan tanah digunakan untuk meningkatkan pergerakan air yang
seragam di dalam tanah; surfaktan untuk keperluan industri; surfaktan untuk penggunaan manufaktur dan pengolahan air;
tagatose [pemanis buatan]; talium; talkum [magnesium silikat]; tanah buatan untuk budidaya tanaman terbuat dari bahan
mineral; tanah buatan untuk penanaman tanaman; tanah buatan untuk penanaman tanaman terbuat dari bahan plastik; tanah
diatom; tanah jarang; tanah lempung untuk digunakan dalam industri tekstil; tanah liat dalam bentuk media untuk penanaman
tanaman hidroponik [substrat]; tanah untuk mempercepat pertumbuhan; tanah yang telah dicampur untuk digunakan dalam
konstruksi jalan; tanah yang telah dicampur untuk jalan, kolam dan danau; tanah-tanah gemuk dalam bentuk wadah-wadah
untuk menanam dan menumbuhkan tanaman-tanaman dan bunga-bunga; tanah-tanah gemuk dalam pot yang dimaksudkan
untuk pertanian, perkebunan dan kehutanan; tanah-tanah gemuk, tanah-tanah gemuk untuk tanaman dalam pot, yang
ditambahkan untuk pemberian gizi untuk digunakan pada penanaman tumbuh-tumbuhan; tanah-tanah gemuk, tanah-tanah
gemuk untuk tanaman dalam pot, yang ditembahkan untuk pemberian gizi untuk digunakan pada penanaman tumbuhtumbuhan; tanin; tartar, selain untuk keperluan farmasi; tawas; tawas besi; tawas krom; tawas mangan; teknesium; telurium;
tembaga fosfat; tembaga karbonat; tembaga sulfat; tepung kedelai [protein] untuk industri makanan; tepung kedelai untuk
keperluan industri; tepung kentang untuk industri makanan; tepung kentang untuk keperluan industri; tepung pulse untuk
keperluan industri; tepung tapioka untuk keperluan industri; tepung tulang [pupuk]; tepung untuk keperluan industri; terak
[pupuk]; terbium; terpene; tes immunoassay kromatografi untuk penggunaan laboratorium; tetraklorida; tetrakloroetana;
tetrasakarida; thiocarbanilide; thorium; thulium; timah (II) klorida; timah (II) oksida; timah (II) sulfida; timah biklorida; timbal
arsenat; timbal asetat; timbal karbonat; timbal kromat; timbal nitrat; timbal oksida; timbal sulfat; timbal tetraetil; timol untuk
keperluan industri; tioeter; tiofena; tiourea; titanium dioksida untuk keperluan industri; titanium oksida; tolidin; toluena; toluidin;
topsoil (media tanah); torium nitrat; trehalosa untuk industri makanan; trehalosa untuk keperluan industri; trietanolamin;
trigliserida; trikloretilen; triklorida emas; triphenylmethane; triple superfosfat (pupuk); trisakarida; triterpene glikosida [pemanis
buatan]; trypsins untuk keperluan industri; tungsten karbida; turunan benzena; turunan selulosa [bahan kimia]; turunan
selulosa eter; udara cair; uranat; uranium; uranium nitrat; uranium oksida; urease untuk keperluan industri; vinil asetat; vinil
klorida; vinil, yaitu, polimer dan polistirena, yaitu, zat kimia yang digunakan untuk pelapis, yaitu, bahan pelapis polimer untuk
kertas dan pelapis yang dapat dimakan berbahan dasar polimer untuk tablet; vinilidena klorida; viscose; vitamin untuk
digunakan dalam industri; vitamin untuk digunakan dalam industri kosmetik; vitamin untuk digunakan dalam industri obatobatan; vitamin untuk digunakan dalam industri produk makanan; vitamin untuk digunakan dalam industri suplemen makanan;
vitamin untuk industri makanan; vitamin untuk tumbuhan; vitriol biru; water glass (sodium silikat); witherite (barium karbonat);
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xenon; xilol; xilosa; xylene; xylenol; yodium untuk keperluan industri; yodium untuk keperluan kimia; ytterbium; zat antara kimia
untuk digunakan dalam pembuatan bahan kimia pertanian; zat anti-ketukan untuk mesin pembakaran internal; zat arang untuk
penyaring; zat bantu untuk pembuatan lantai busa; zat kimia pengikat pengecoran; zat kimia untuk mencegah robekan pada
kaos kaki; zat kimia untuk mengawetkan bahan makanan; zat kimia untuk mengawetkan bunga potong; zat kimia untuk
menstabilkan bahan makanan; zat kimia untuk penyamakan kulit dan kulit binatang; zat mineral yang digunakan untuk
mengoksidasi kotoran dan mengatur suhu dalam tungku produksi kaca; zat pembasah tanah surfaktan; zat pemercepat reaksi
vulkanisasi; zat pengatur pertumbuhan tanaman; zat pengawet benih; zat pengerasan batu kapur; zat penyamak kayu; zat
penyamakan; zat perekat untuk digunakan dalam industri; zat tempering; zat untuk mengawetkan biji; zat-zat pencuci untuk
kegunaan industri; zeolit aktif digunakan untuk filtrasi akuarium; zinc oxide; zirkonia; zirkonium oksida; zirkonium
tetraklorida===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033415
: 17/05/2021 14:05:24
:
: PT. BROSIS SINERGI PERKASA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Setiabudi One lantai 3, Jl. H.R. Rasuna Said No.62, Setiabudi,
Jakarta Selatan
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Johan Santoso S.H.
: Jaya Building 7th Floor Jalan M.H. Thamrin kavling 12

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BARNA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning emas, biru tua
: 43
: ===Bar; Jasa hotel; Perhotelan; Restoran; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; kafe; layanan hotel; lounge===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033416
: 17/05/2021 14:07:47
:
: PT. Citra Gemilang Plastindo

540 Etiket

: Jalan Raya Genuk No. 349, Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota
Semarang, Jawa Tengah, 50117., Kota Semarang, Jawa Tengah, 50117
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BULL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye, Hitam
: 17
: ===Adhesive aluminium foil selain untuk keperluan alat tulis-menulis/ rumah-tangga/ medis; Adhesive film selain untuk
keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga/ medis; Bahan berserat diresapi dalam lembaran, piring, dan gulungan untuk
membuat sol bagian dalam, penghitung, sol tengah, potongan jari kaki, dan komponen sepatu; Bahan dari karet untuk
vulkanisir ban; Bahan isolasi dari plastik; Bahan kain tahan api untuk isolasi; Bahan pengepak [bantalan, isian] dari karet atau
plastik; Bahan penyegel, khususnya cairan penyegel untuk pompa vakum; Bahan peredam bunyi/suara dari rock wool bukan
untuk keperluan bangunan; Bahan perlindungan permukaan plastik yang dilaminasi dalam sifat plastik termoset yang
dilaminasi yang diperkuat dengan bahan berserat untuk pelapisan permukaan kerja yang terbuat dari kayu atau plastik; Bahan
polimer berlapis dalam lembaran, pelat dan gulungan untuk digunakan sebagai sol bagian dalam, penghitung, sol tengah,
potongan jari kaki dan komponen sepatu; Bahan polimer yang disinter untuk digunakan sebagai sol dalam, penghitung, sol
tengah, potongan jari kaki dan komponen sepatu; Bahan-bahan pengepak terbuat dari karet atau plastik; Bahan-bahan
penyekat terbuat dari atas dasar kertas, karton atau selulosa untuk penyediaan penyekatan arus panas untuk bahan-bahan
peka temperatur selama perjalanan (transport); Batang dan palang plastik ; Busa Polietilen; Busa berperekat selain untuk
keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga/ medis; Busa foam berbahan dasar polyethylene; Busa untuk Kasur; Cincin-O;
Damar buatan (produk setengah jadi); Film kopolimer untuk digunakan dalam aplikasi industri dan komersial; Film plastik
pelindung untuk badan mobil.; Film plastik untuk kaca arsitektur; Film plastik untuk menghalau infra merah dan ultraviolet; Foil
selulosa yang diregenerasi, selain untuk pembungkus; Isolasi Pipa AC (Duct tape lem dan non lem); Isolasi listrik (duct tape);
Isolator termal dan akustik untuk semua jenis bangunan; Karet gelang untuk industri; Karet kolor; Karet untuk Pembungkus
mesin cetak; Karet yang belum diproses dan setengah diproses, getah perca, getah, asbes, mika; Kertas kondensor;
Komposisi boiler untuk mencegah radiasi panas; Komposisi plastik untuk mencegah radiasi panas; Lakban aluminium foil;
Lapisan film/plastik pengaman untuk mobil; Lapisan penyaring terutama terdiri dari cetakan plastik injeksi; Lapisan penyaring
terutama terdiri dari polimer atau plastik; Lapisan plastik bukan untuk pembungkus; Lapisan plastik untuk keperluan pertanian;
Lapisan tipis (film) plastik setengah diolah untuk penggunaan industri makanan dan industri umum; Lapisan tipis (film) plastik
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untuk penggunaan komersial dan industri; Lapisan tipis (films) nilon selain untuk pembungkus; Lapisan tipis (films) plastik
sebagai barang setengah jadi untuk diproses lebih lanjut dalam industri; Lapisan tipis (films) plastik setengah diolah; Lapisan
tipis (films) plastik untuk dicetak; Lapisan tipis (films) poliamida selain untuk pembungkus; Lapisan tipis (films) poliester selain
untuk pembungkus; Lem Silicon Gasket Kendaraan Bermotor; Lembar plastik pvc; Lembaran mulsa plastik untuk keperluan
pertanian; Lembaran plastik untuk keperluan pertanian; Marking tape selain untuk alat tulis menulis/ rumah tangga/ medis;
Membran untuk atap menggunakan papan, atap, dinding, jalan dan semua jenis aplikasi dalam bangunan dan teknik sipil;
Mika lembaran; Oli seal klep; Oli seal shock; PVC tape; Papan (dari plastik); Papan berlaminasi (dari plastik); Papan plastik
yang diperkuat dengan fiber; Pelapis anti gores; Pelapis meja; Pelapis plastik; Penghalang anti polusi yang mengambang;
Perekat lembaran tipis plastik untuk penggunaan industri dan komersial; Permukaan lapisan penyaring terutama terdiri dari
cetakan plastik injeksi; Permukaan lapisan penyaring terutama terdiri dari polimer atau plastik; Pernis pelapis aliran listrik
(pelapis untuk motor elektrik); Pita perekat reflektif untuk keperluan industri; Pita dan strip plastik (sebagai bahan); Pita untuk
penyekat pada ulir pipa; Plastik anti gores; Plastik pelindung permukaan agar tidak gores (premasking tape); Plastik senyawa
daur ulang;; Plastik setengah diolah dalam bentuk film; Plastik setengah diolah dalam bentuk lapisan tipis; Plastik setengah
jadi dalam bentuk lembaran, membran, kaset dan pelat untuk kedap air dan isolasi termal dan suara untuk semua jenis
bangunan; Produk plastik setengah dikerjakan; Produk plastik setengah diproses untuk manufaktur; Protection tape; Resin
poliamida setengah diolah; Resin polimer setengah diolah; Resin sintetis setengah diolah; Resin termoplastik terproses
(produk setengah jadi); Sambungan untuk pipa, bukan dari logam; Selang Angin; Selang LPG; Selang PE; Selang PU; Selang
PVC; Selang benang; Selang karet untuk ac mobil; Selang kawat; Selang spiral air; Selongsong karet sintetis untuk pipa;
Selongsong karet sintetis untuk tabung; Serat plastik bukan untuk penggunaan dalam tekstil; Serat plastik, bukan untuk
penggunaan tekstil; Solasi ban untuk kabel listrik; Tabung fleksibel bukan dari logam; Tutup dari karet (rubber lids and caps)
untuk wadah kemasan industri; alat kelengkapan pipa berbentuk mawar bukan dari logam; alat kelengkapan pipa terutama
terdiri dari plastik; alat kelengkapan pipa udara tekan, bukan dari logam; alat kelengkapan selang, bukan dari logam; alat
kelengkapan, bukan dari logam, untuk pipa; alat kelengkapan, bukan dari logam, untuk pipa fleksibel; alat kelengkapan, bukan
dari logam, untuk pipa kaku; alat kelengkapan, bukan dari logam, untuk pipa udara tekan fleksibel; alat kelengkapan, bukan
dari logam, untuk saluran udara terkompresi; amplop karet untuk kemasan; asbes; asbes untuk digunakan dalam manufaktur
kampas rem; asbes, belum diproses; asbes, mentah; asbes, setengah jadi; bafel akustik untuk keperluan peredam suara;
bahan bantalan karet untuk pengiriman kontainer; bahan campuran penyegel untuk sambungan; bahan insulasi bangunan;
bahan insulasi busa untuk digunakan dalam bangunan dan konstruksi; bahan isolasi; bahan isolasi akustik; bahan isolasi dari
plastik; bahan isolasi fiberglass untuk bangunan; bahan isolasi listrik; bahan isolasi serat kaca untuk digunakan dalam
konstruksi; bahan isolasi termal; bahan isolasi untuk bangunan; bahan isolasi untuk pendingin udara; bahan isolasi untuk
pesawat terbang; bahan isolasi untuk pipa; bahan isolasi untuk pipa dan tangki bawah tanah; bahan isolasi yang terbuat dari
busa polietilen; bahan isolasi yang terbuat dari busa poliuretan; bahan isolasi, lakban, opp packing tape, kertas isolasi, kain
isolasi, plastik isolasi, foam tape, double tape (semuanya untuk industri); bahan kampas rem, sebagian diproses; bahan karet
untuk vulkanisir ban; bahan kedap suara; bahan kedap suara untuk bangunan; bahan kemasan plastik untuk pengiriman
kontainer; bahan lembaran plastik untuk digunakan dalam manufaktur; bahan lembaran plastik untuk digunakan dalam
manufaktur countertops; bahan mendempul; bahan non-anyaman dalam lembaran, pelat, dan gulungan untuk membuat sol
bagian dalam, penghitung, sol tengah, potongan jari kaki, dan komponen sepatu; bahan non-konduktif untuk menahan panas;
bahan padding dari karet; bahan padding dari karet atau plastik; bahan padding dari plastik; bahan padding dari plastik untuk
pengiriman kontainer; bahan pengemas karet untuk pengiriman kontainer; bahan pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan
dari plastik; bahan pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan dari plastik dengan fungsi bahan pengganjal/bantalan; bahan
pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan dari plastik untuk kursi/tempat duduk, kasur, bantal (cushions), bantal lantai
Jepang (Japanese floor cushions), bantal (pillows) dan tikar; bahan pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan dari plastik
untuk penahan benturan/peredam kejut; bahan pengisi dari karet atau plastik; bahan penguat, bukan dari logam, untuk pipa;
bahan penyaringan dari busa setengah jadi dari plastik; bahan penyaringan film setengah jadi dari plastik; bahan penyaringan
serat gelas; bahan penyegel untuk membuat tahan/anti air; bahan penyegel untuk membuat tahan/anti debu; bahan penyekat
lem; bahan peredam bunyi/suara dari rock wool bukan untuk keperluan bangunan; bahan perlindungan permukaan plastik
laminasi dalam sifat plastik thermosetting laminasi diperkuat dengan bahan berserat untuk lapisan permukaan laminasi
tekanan tinggi; bahan perlindungan permukaan plastik laminasi dalam sifat plastik thermosetting laminasi diperkuat dengan
bahan berserat untuk pelapisan ujung tepi, band tepi dan papan pinggir; bahan yang digunakan untuk melakukan proses
menyekat pintu dan jendela; bahan yang digunakan untuk melakukan proses menyekat pintu dan jendela gedung bukan dari
logam; bahan yang digunakan untuk melakukan proses menyekat pintu dan jendela mobil; bahan-bahan untuk isolasi, isolasi
panas dan isolasi suara; balata; bantal penyerap minyak karena mengandung tumpahan minyak; bantalan dari karet penahan
benturan / peredam kejut; bantalan penyerap minyak karena mengandung tumpahan minyak; batu tulis asbes; benang asbes,
bukan untuk penggunaan tekstil; benang berlapis karet, bukan untuk penggunaan tekstil; benang dan benang karet tertutup,
bukan untuk penggunaan tekstil; benang dari bahan plastik, selain untuk penggunaan tekstil; benang elastis, selain untuk
penggunaan tekstil; benang karet atau plastik, bukan untuk penggunaan tekstil; benang karet dan benang karet tertutup,
bukan untuk penggunaan tekstil; benang karet tertutup, bukan untuk penggunaan tekstil; benang karet, selain untuk
penggunaan tekstil; benang plastik untuk disolder; benang serat regenerasi, bukan untuk penggunaan tekstil; benang tenun
asbes (asbestos yarn); benang tenun dan benang serat kimia (chemical fiber yarn and thread) bukan untuk pemakaian tekstil;
benang tenun dan benang serat kimia (chemical fiber yarn and thread), bukan untuk pemakaian tekstil; berhenti karet; bubuk
asbes; bulu kempa asbes; bulu kempa isolasi; bumper dok karet; bumper karet untuk bongkar muat dermaga; busa; busa
dibentuk untuk kemasan; busa isolasi untuk digunakan dalam bangunan dan konstruksi; busa lembaran poliuretan untuk
digunakan sebagai insulasi bangunan; busa lembaran untuk digunakan sebagai insulasi bangunan; busa poliuretan lowdensity untuk isolasi; busa poliuretan low-density untuk kemasan; butiran karet untuk digunakan sebagai penutup tanah untuk
taman bermain; cakram logam penyerap suara; cat isolasi; cetakan ebonit; cincin dari karet; cincin karet untuk digunakan
sebagai segel sambungan pipa; cincin kedap air; cincin kedap air untuk pipa ledeng; cincin logam untuk digunakan sebagai
segel sambungan pipa; cincin paking; cincin penyegel; cincin sambungan gasket, bukan logam; cincin tutup (washers) dari
karet atau serat yang divulkanisasi; cincin yang terbuat dari karet atau karet vulkanisir yang digunakan dalam perangkat
mekanis; cincin yang terbuat dari karet yang digunakan dalam perangkat mekanis; cincin yang terbuat dari serat vukanisir
yang digunakan dalam perangkat mekanis; damar buatan (produk setengah jadi); dempul dinding; dielektrik [isolator]; ebonit;
fiberglass untuk isolasi; filamen akrilonitril butadiena styrene [ABS] semi-dikerjakan untuk digunakan dalam pencetakan 3D;
filamen asam polilaktat [PLA] semi-dikerjakan untuk digunakan dalam pencetakan 3D; filamen plastik untuk pencetakan 3D;
filamen termoplastik semi-kerja untuk digunakan dalam pencetakan 3D; film PVC dengan perekat untuk membungkus
kendaraan komersial untuk keperluan iklan atau promosi lainnya; film anti-dazzle untuk windows [film berwarna]; film anti-silau
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untuk jendela; film mulsa; film plastik; film plastik berwarna untuk digunakan pada jendela kendaraan; film plastik berwarna
untuk digunakan pada windows; film plastik biodegradable untuk keperluan pertanian; film plastik dengan fungsi optik untuk
pelat polarisasi (polarizing plates) atau panel sentuh; film plastik laminasi untuk digunakan pada jendela kendaraan; film plastik
laminasi untuk digunakan pada windows; film plastik reflektif untuk digunakan pada jendela kendaraan; film plastik reflektif
untuk digunakan pada windows; film plastik setengah jadi dari bahan penyaringan/filtrasi.; film plastik untuk digunakan dalam
kertas laminasi; film plastik untuk keperluan pengemasan, bantalan atau isian; film plastik untuk label pada botol PET; film
plastik, selain untuk pembungkus dan pengemasan; film plastik, selain untuk pengemasan; film polimer untuk digunakan
dalam manufaktur; film polimer untuk digunakan dalam manufaktur sirkuit elektronik; film poliuretan untuk digunakan dalam
menyegel dan mengisolasi bangunan; film poliuretan untuk digunakan sebagai insulasi bangunan; film poliuretan untuk
digunakan sebagai penghalang kelembaban; film poliuretan, selain untuk pembungkus; film polypropylene, selain untuk
pembungkus; film selulosa asetat digunakan sebagai bahan kemasan; film selulosa asetat, selain untuk pembungkus; film vinil
uretan yang menutupi bagian luar mobil; flensa dari plastik; foil logam untuk insulasi; foil logam untuk insulasi bangunan; foil
logam untuk isolasi; ganjalan pintu dari karet; gasket; gasket berbentuk spiral, bukan logam; gasket dari logam; gasket
pelindung interferensi elektromagnetik; gasket, bukan dari logam; getah perca; getah perca, belum diproses; getah perca,
mentah; getah perca, setengah dikerjakan; getah, mentah; getah, mentah atau setengah dikerjakan; getah, setengah
dikerjakan; getah, tidak diproses; hambatan uap berlapis; isolasi bahan tahan api; isolasi busa dalam bentuk balok; isolasi
membran kedap air; isolasi plester; isolator; isolator akustik; isolator listrik; isolator listrik terbuat dari bahan keramik; isolator
listrik terbuat dari karet; isolator listrik terbuat dari mika; isolator untuk kabel; isolator untuk rel kereta api; isolator untuk sumber
listrik; jaket isolasi untuk pipa; jaket isolasi untuk pipa industri; jaring asbes (asbestos nets); jembatan kabel karet untuk
melindungi kabel; kaca busa untuk bangunan; kaca busa untuk digunakan sebagai bahan isolasi; kaca busa untuk digunakan
sebagai bahan isolasi untuk bangunan; kain asbes; kain fiberglass untuk insulasi bangunan; kain fiberglass untuk isolasi; kain
isolasi; kantong karet untuk kemasan; kantong penyimpanan makanan dari plastik untuk penggunaan industri; karet
Isobutilena Isoprena; karet Isobutilena Isoprena terhalogenasi; karet akrilik; karet alam; karet alam dengan grade SIR
(Standard Indonesian Rubber) 10; karet busa; karet busa sel tertutup untuk meredam suara; karet cair; karet etilena propilena;
karet isolator getaran; karet lateks untuk digunakan dalam manufaktur; karet mentah; karet nitril; karet polisulfida; karet remah
untuk kendaraan bermotor; karet silikon; karet sintetis; karet sintetis tidak diawetkan untuk digunakan dalam manufaktur; karet
sintetis untuk digunakan dalam manufaktur; karet stirena-butadiena; karet terklorinasi; karet untuk digunakan dalam
manufaktur; karet yang belum diproses dan setengah diproses, getah perca, getah, asbes, mika, dan pengganti semua bahan
ini; karet yang diperbaiki ulang; karet, mentah; karet, mentah atau setengah dikerjakan; karet, setengah dikerjakan; karet, tidak
diproses; katup karet; katup karet atau serat vulkanisir; katup karet atau serat vulkanisir, selain bagian dari mesin; katup karet
india atau serat vulkanisir; katup serat vulkanisir; kecapi; kemasan tahan air; kenop jendela dari karet; keping karet untuk
digunakan sebagai penutup tanah untuk taman bermain; kertas asbes; kertas isolasi; kertas kondensor (condenser paper);
kertas untuk kapasitor listrik; klak klep karet; komposisi bahan yang digunakan untuk melakukan proses menyekat pintu dan
jendela; komposisi kimia untuk memperbaiki kebocoran; komposisi kimia untuk memperbaiki kebocoran pada sistem pendingin
mobil; komposisi kimia untuk memperbaiki kebocoran pada sistem power steering mobil; komposisi kimia untuk memperbaiki
kebocoran pada sistem rem mobil; komposisi untuk mencegah radiasi panas; konektor pipa non-logam; konektor, bukan dari
logam, untuk pipa; kopling dan sambungan pipa bukan dari logam; kopling dan sambungan pipa non-logam; kopling pipa dan
sambungan pipa dari polietilen; kopling, bukan dari logam, untuk pipa fleksibel; kopling, bukan dari logam, untuk pipa kaku;
kopling, bukan dari logam, untuk selang api; lakban; lakban selain untuk keperluan alat tulis menulis/ rumah tangga/ medis;
lakban untuk pengepakan; lakban untuk perekat selang pendingin udara; lapisan kopling; lapisan tipis (film) plastik setengah
diolah untuk penggunaan industri makanan dan industri umum; lapisan tipis (film) plastik untuk penggunaan komersial dan
industri; lapisan tipis (films) nilon selain untuk pembungkus; lapisan tipis (films) plastik sebagai barang setengah jadi untuk
diproses lebih lanjut dalam industri; lapisan tipis (films) plastik untuk dicetak; lapisan tipis (films) plastik untuk keperluan
industri sebagai bahan pelindung; lapisan tipis (films) poliamida selain untuk pembungkus; lapisan tipis (films) poliester selain
untuk pembungkus; lapjsan tipis (films) plastik setengah diolah; larutan karet; lateks [karet]; lateks [karet] untuk keperluan
industri; lembar asbes; lembar viscose untuk keperluan pengepakan, bantalan atau isian; lembar viscose, selain untuk
pembungkus; lembaran akrilik untuk digunakan dalam manufaktur; lembaran grafit untuk isolasi; lembaran karet untuk
keperluan pengepakan; lembaran karet untuk tujuan isolasi; lembaran karet untuk tujuan penyegelan; lembaran perekat plastik
bening untuk menghilangkan dan melaminasi label pada botol; lembaran plastik; lembaran plastik berlapis perekat untuk
digunakan dalam manufaktur; lembaran plastik berlapis perekat untuk digunakan dalam pembuatan grafik iklan, papan
tanda/sign, label, dan dekorasi; lembaran plastik berperekat untuk digunakan di pabrik; lembaran plastik dengan sambungan
khusus; lembaran plastik untuk digunakan sebagai membran untuk keperluan kedap air; lembaran plastik, selain untuk
pembungkus; lembaran resin akrilik untuk digunakan dalam manufaktur kaca laminasi; lembaran resin sintetis; lembaran resin
sintetis konduktif; lembaran selulosa yang diregenerasi, selain untuk pembungkus; lembaran tipis plastik dengan perekat
untuk digunakan dalam pembuatan label dan papan nama yang tahan lama; mendukung pipa terisolasi, bukan dari logam;
menyegel gasket dari logam; mika, belum diproses; mika, mentah; mika, mentah atau sebagian diproses; mika, setengah
dikerjakan; minyak isolasi; minyak isolasi untuk transformator; packing; paking asbes; paking sambungan; paking sambungan
untuk pipa; panel logam penyerap suara; papan asbes; papan asbes asbes; patung karet; patung-patung yang terbuat dari
karet; pelat logam penyerap suara; pelet polystyrene diekstrusi; pelet polystyrene diekstrusi untuk kemasan; pengepakan
asbes untuk katup; pengepakan asbes untuk piston; pengepakan busa dalam bentuk lembaran; pengepakan grafit untuk
gasket; pengepakan grafit untuk katup; pengepakan grafit untuk pompa; pengepakan, penghentian dan bahan isolasi; pengisi
pengisi ekspansi untuk perkerasan; pengisi sendi ekspansi; pengisi untuk sambungan panel dan lapisan industri yang terbuat
dari senyawa dari mineral non-logam untuk isolasi panel eternit; penopang busa untuk rangkaian bunga [produk setengah
jadi]; penutup asbes; penutup isolasi untuk mesin industri; penutup kulit untuk insulasi suara; penutup sambungan isolasi
untuk kabel listrik; penyegel perekat untuk penggunaan umum; penyekat sambungan pipa; penyumbat karet; perekat lapisan
karpet; pernis isolasi; pintal serat poliester, selain untuk penggunaan tekstil; pipa fleksibel, bukan dari logam; pipa fleksibel,
tabung dan selang, bukan dari logam; pipa gasket; pipa plastik fleksibel untuk keperluan pipa ledeng; pipa plastik fleksibel
untuk membawa gas alam; pipa selang kanvas; pita (ban) isolasi; pita elastomer perekat untuk penempatan ke perangkat
elektronik untuk mencegah tergelincir; pita isolasi; pita isolasi listrik fiberglass; pita kamuflase yang digunakan dalam berburu;
pita kemasan berperekat, selain alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga; pita kemasan perekat, selain
alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga; pita listrik; pita penyambungan foto; pita perekat (seal tape);
pita perekat elastomer untuk penempatan ke sepeda motor, kendaraan segala medan, dan sepeda untuk mencegah
pengendara tergelincir; pita perekat untuk keperluan industri; pita perekat untuk penggunaan industri dan komersial; pita
perekat, selain alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga; pita perekat-diri, selain alat tulis dan bukan
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untuk keperluan medis atau rumah tangga; pita sambungan drywall; pita sambungan pipa; pita segel yang terbuat dari karet;
pita segel yang terbuat dari plastik; plastik dalam bentuk yang diekstrusi untuk digunakan dalam manufaktur; plastik dalam
bentuk yang diekstrusi untuk digunakan dalam manufaktur lebih lanjut; plastik dan resin dalam bentuk yang diekstrusi untuk
digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk balok untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi
dalam bentuk batang untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk batangan untuk digunakan dalam
manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk lembaran untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk
pelet untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk tabung untuk digunakan dalam manufaktur; plastik
setengah diolah dalam bentuk lapisan tipis; plastik yang setengah diolah dan zat-zat plastik; plester anti selip untuk roda ban;
polimer elastomer dalam bentuk balok untuk digunakan dalam manufaktur; polimer elastomer dalam bentuk lembaran untuk
digunakan dalam manufaktur; polypropylene foil, selain untuk pembungkus; produk plastik setengah dikerjakan (plastic semiworked products); produk polytetrafluoroethylene yang dicetak setengah jadi; rekaman gaffer; resin akrilik, setengah diproses;
resin buatan dalam bentuk balok untuk digunakan dalam manufaktur [produk setengah jadi]; resin buatan dalam bentuk
batang untuk digunakan dalam manufaktur [produk setengah jadi]; resin buatan dalam bentuk batangan untuk digunakan
dalam manufaktur [produk setengah jadi]; resin buatan dalam bentuk lembaran untuk digunakan dalam manufaktur [produk
setengah jadi]; resin buatan dalam bentuk pelet untuk digunakan dalam manufaktur [produk setengah jadi]; resin buatan dalam
bentuk tabung untuk digunakan dalam manufaktur [produk setengah jadi]; resin buatan dalam bentuk yang diekstrusi untuk
digunakan dalam manufaktur; resin buatan dalam bentuk yang diekstrusi untuk keperluan industri umum; resin buatan,
setengah jadi; resin elastomer termoplastik dalam bentuk pelet untuk digunakan dalam manufaktur; resin polimer termoplastik
semi-diproses untuk digunakan dalam manufaktur; resin polimer termoplastik semi-diproses untuk digunakan dalam
manufaktur kateter balon; resin setengah diproses; resin sintetis termoplastik, semi-diproses; resin sintetis, setengah diproses;
resin termoplastik yang diperkuat dengan serat alami [produk setengah jadi]; revetment kedap air untuk perlindungan fondasi;
rock wool (serat mineral ringan yang terbuat dari bahan dasar bebatuan, yang dirancang sebagai bahan peredam suara,
isolasi
erhadap panas, dan dapat juga digunakan sebagai media tanam hidroponik); saluran plastik fleksibel untuk digunakan
dengan mesin pengeluaran minuman; saluran plastik fleksibel untuk keperluan pipa ledeng; sambungan dan sambungan pipa,
bukan dari logam; sambungan ekspansi yang terbuat dari bahan material asbestos, silikon cloth yang berfungsi untuk saluran
pipa dan perpipaan; sambungan ekspansi yang terbuat dari karet; sambungan fleksibel (bukan dari logam); sambungan pipa
dari karet; sambungan pipa ekspansi dari kain atau serat; sambungan pipa, bukan dari logam; sambungan silinder;
sambungan, bukan dari logam, untuk pipa; sambungan, bukan dari logam, untuk pipa fleksibel; sarung pipa, bukan dari logam;
sarung tangan isolasi; sealant digunakan untuk kendaraan bermotor; sealing strip terbuat dari karet sintetis; segel berikat;
segel dinamis; segel enkapsulasi non-logam; segel karet untuk toples; segel komposit; segel logam untuk mencegah
kebocoran cairan; segel logam untuk mencegah kebocoran gas; segel logam untuk pipa; segel minyak non-logam; segel nonlogam [selain perangko]; segel non-logam berbentuk V; segel non-logam untuk akumulator piston hidrolik; segel non-logam
untuk digunakan dalam bejana bertekanan enamel; segel non-logam untuk digunakan dalam bejana tekan berlapis kaca;
segel non-logam untuk kabel; segel non-logam untuk kompor bertekanan; segel non-logam untuk mencegah kebocoran
cairan; segel non-logam untuk mencegah kebocoran gas; segel non-logam untuk peredam kejut; segel non-logam untuk pipa;
segel non-logam untuk pipa gas; segel non-logam untuk rakitan manhole; segel non-logam untuk saluran; segel non-logam
untuk sambungan; segel non-logam untuk suspensi pneumatik; segel piston non-logam; segel statis; segel untuk koneksi pipa;
selang air; selang bahan bakar minyak, bukan dari logam; selang bahan tekstil; selang hidrolik dari karet; selang hidrolik
plastik; selang industri dari plastik; selang irigasi; selang karet industri; selang karet untuk digunakan dengan peralatan
pengelasan; selang karet untuk keperluan pertanian; selang karet untuk pendingin udara; selang kompresor udara; selang
lentur untuk membawa cairan; selang lentur, bukan dari logam; selang penghubung untuk injektor bahan bakar kendaraan;
selang penghubung untuk radiator kendaraan; selang penyiraman; selang plastik fleksibel untuk digunakan dengan sistem
ventilasi; selang plastik untuk keperluan pertanian; selang plastik untuk kolam renang; selang plastik untuk pendingin udara;
selang plastik untuk penggunaan pipa; selang taman; selang terbuat dari karet; selang terbuat dari plastik; selang udara untuk
alat pneumatik; selang udara, bukan dari logam; selang, bukan dari logam, untuk keperluan pertanian; selang, bukan dari
logam, untuk penggunaan laut komersial; selimut isolasi untuk pemanas air panas; selimut peredam suara; selongsong karet
untuk melindungi bagian-bagian mesin; selotip untuk keperluan industri; selubung isolasi untuk mesin; selubung isolasi untuk
pemanas air; selubung isolasi untuk saluran listrik; selubung pipa, bukan dari logam; selulosa asetat, setengah diproses;
senyawa mendempul; senyawa penyegel; senyawa penyegelan, sealant dan gala, senyawa penyambung eternit, senyawa
sealant untuk sambungan dan material penyamarataan, penyegelan dan bahan isolasi untuk keperluan bangunan, bahan
isolasi termal; senyawa perekat penyekat; senyawa sambungan pipa; senyawa termoplastik dalam bentuk pelet untuk
digunakan dalam manufaktur; serat aramid untuk digunakan dalam manufaktur kabel lift; serat aramid, bukan untuk
penggunaan tekstil; serat asbes; serat bambu untuk isolasi; serat kaca untuk digunakan dalam manufaktur bahan insulasi
bangunan; serat karbon, selain untuk penggunaan tekstil; serat kimia bukan untuk pemakaian tekstil; serat kimia, bukan untuk
penggunaan tekstil; serat nilon bukan untuk penggunaan tekstil untuk kegunaan industri; serat plastik bukan untuk
penggunaan tekstil untuk kegunaan industri; serat plastik untuk digunakan dalam manufaktur tali ban; serat plastik, selain
untuk penggunaan tekstil; serat poliester, selain untuk penggunaan tekstil; serat sintetis bukan untuk digunakan dalam tekstil;
serat tahan api; serat vulkanisir; serat vulkanisir untuk digunakan dalam manufaktur bahan insulasi bangunan; serat vulkanisir
untuk digunakan dalam manufaktur bahan isolasi listrik; serbuk/bubuk ashes; siku, bukan dari logam, untuk pipa; siku, bukan
dari logam, untuk pipa kaku; sistem power steering bocor; strip penyegelan non-logam; struktur logam isolasi suara; struktur
penyerap suara dari logam untuk bangunan; sumbat botol karet; sumbat karet; sumbat karet untuk bak cuci; sumbat karet
untuk mandi; sumbat karet untuk wadah kemasan industri; tabung fleksibel, bukan dari logam; tabung karet fleksibel; tabung
plastik fleksibel; tali (cords) dan tali senar (strings) asbes (asbestos cords and strings); tali dari karet; tali karet; tali sepatu
(laces) dari karet; tali sepatu karet; tas [amplop, kantong] dari karet, untuk kemasan; tempelan bak mandi anti slip dari karet
yang dilengkapi perekat; tempelan bak mandi perekat yang terbuat dari karet; terak wol [isolator]; terpal plastik digunakan
dalam industri konstruksi sebagai penghalang uap; terpal plastik untuk keperluan pertanian; terpal plastik untuk mencegah
pertumbuhan gulma; tikar mulsa terbuat dari bahan lembaran plastik untuk digunakan dalam menekan gulma; tikar mulsa
terbuat dari karet daur ulang untuk mencegah pertumbuhan gulma; tirai api asbes; tirai pengaman asbes; tutup dari karet
(rubber lids and caps) untuk wadah kemasan industri; vinil kendaraan membungkus; vinil pembungkus untuk eksterior
kendaraan; wadah kemasan industri dari karet; wadah pengemasan industri dari karet; wol kaca untuk insulasi bangunan; wol
kaca untuk isolasi; wol kapas untuk pengemasan [penyekat]; wol mineral [isolator]; wol mineral untuk digunakan dalam
manufaktur media filter; wol mineral untuk insulasi bangunan; wol terak untuk insulasi bangunan; zat plastik setengah jadi
dengan fungsi bahan pengganjal/bantalan; zat plastik setengah jadi untuk bahan pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan
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untuk kursi/tempat duduk, kasur, bantal (cushions), bantal lantai Jepang (Japanese floor cushions), bantal (pillows) dan tikar;
zat plastik setengah jadi untuk bantalan penahan benturan/peredam kejut, selain untuk pembungkus; zat plastik, setengah
jadi; zat untuk isolasi bangunan terhadap kelembaban===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033417
: 17/05/2021 14:08:49
:
: PT. Citra Gemilang Plastindo

540 Etiket

: Jalan Raya Genuk No. 349, Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota
Semarang, Jawa Tengah, 50117., Kota Semarang, Jawa Tengah, 50117
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: COC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih
: 17
: ===Adhesive aluminium foil selain untuk keperluan alat tulis-menulis/ rumah-tangga/ medis; Adhesive film selain untuk
keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga/ medis; Bahan berserat diresapi dalam lembaran, piring, dan gulungan untuk
membuat sol bagian dalam, penghitung, sol tengah, potongan jari kaki, dan komponen sepatu; Bahan dari karet untuk
vulkanisir ban; Bahan isolasi dari plastik; Bahan kain tahan api untuk isolasi; Bahan pengepak [bantalan, isian] dari karet atau
plastik; Bahan penyegel, khususnya cairan penyegel untuk pompa vakum; Bahan peredam bunyi/suara dari rock wool bukan
untuk keperluan bangunan; Bahan perlindungan permukaan plastik yang dilaminasi dalam sifat plastik termoset yang
dilaminasi yang diperkuat dengan bahan berserat untuk pelapisan permukaan kerja yang terbuat dari kayu atau plastik; Bahan
polimer berlapis dalam lembaran, pelat dan gulungan untuk digunakan sebagai sol bagian dalam, penghitung, sol tengah,
potongan jari kaki dan komponen sepatu; Bahan polimer yang disinter untuk digunakan sebagai sol dalam, penghitung, sol
tengah, potongan jari kaki dan komponen sepatu; Bahan-bahan pengepak terbuat dari karet atau plastik; Bahan-bahan
penyekat terbuat dari atas dasar kertas, karton atau selulosa untuk penyediaan penyekatan arus panas untuk bahan-bahan
peka temperatur selama perjalanan (transport); Batang dan palang plastik ; Busa Polietilen; Busa berperekat selain untuk
keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga/ medis; Busa foam berbahan dasar polyethylene; Busa untuk Kasur; Cincin-O;
Damar buatan (produk setengah jadi); Film kopolimer untuk digunakan dalam aplikasi industri dan komersial; Film plastik
pelindung untuk badan mobil.; Film plastik untuk kaca arsitektur; Film plastik untuk menghalau infra merah dan ultraviolet; Foil
selulosa yang diregenerasi, selain untuk pembungkus; Isolasi Pipa AC (Duct tape lem dan non lem); Isolasi listrik (duct tape);
Isolator termal dan akustik untuk semua jenis bangunan; Karet gelang untuk industri; Karet kolor; Karet untuk Pembungkus
mesin cetak; Karet yang belum diproses dan setengah diproses, getah perca, getah, asbes, mika; Kertas kondensor;
Komposisi boiler untuk mencegah radiasi panas; Komposisi plastik untuk mencegah radiasi panas; Lakban aluminium foil;
Lapisan film/plastik pengaman untuk mobil; Lapisan penyaring terutama terdiri dari cetakan plastik injeksi; Lapisan penyaring
terutama terdiri dari polimer atau plastik; Lapisan plastik bukan untuk pembungkus; Lapisan plastik untuk keperluan pertanian;
Lapisan tipis (film) plastik setengah diolah untuk penggunaan industri makanan dan industri umum; Lapisan tipis (film) plastik
untuk penggunaan komersial dan industri; Lapisan tipis (films) nilon selain untuk pembungkus; Lapisan tipis (films) plastik
sebagai barang setengah jadi untuk diproses lebih lanjut dalam industri; Lapisan tipis (films) plastik setengah diolah; Lapisan
tipis (films) plastik untuk dicetak; Lapisan tipis (films) poliamida selain untuk pembungkus; Lapisan tipis (films) poliester selain
untuk pembungkus; Lem Silicon Gasket Kendaraan Bermotor; Lembar plastik pvc; Lembaran mulsa plastik untuk keperluan
pertanian; Lembaran plastik untuk keperluan pertanian; Marking tape selain untuk alat tulis menulis/ rumah tangga/ medis;
Membran untuk atap menggunakan papan, atap, dinding, jalan dan semua jenis aplikasi dalam bangunan dan teknik sipil;
Mika lembaran; Oli seal klep; Oli seal shock; PVC tape; Papan (dari plastik); Papan berlaminasi (dari plastik); Papan plastik
yang diperkuat dengan fiber; Pelapis anti gores; Pelapis meja; Pelapis plastik; Penghalang anti polusi yang mengambang;
Perekat lembaran tipis plastik untuk penggunaan industri dan komersial; Permukaan lapisan penyaring terutama terdiri dari
cetakan plastik injeksi; Permukaan lapisan penyaring terutama terdiri dari polimer atau plastik; Pernis pelapis aliran listrik
(pelapis untuk motor elektrik); Pita perekat reflektif untuk keperluan industri; Pita dan strip plastik (sebagai bahan); Pita untuk
penyekat pada ulir pipa; Plastik anti gores; Plastik pelindung permukaan agar tidak gores (premasking tape); Plastik senyawa
daur ulang;; Plastik setengah diolah dalam bentuk film; Plastik setengah diolah dalam bentuk lapisan tipis; Plastik setengah
jadi dalam bentuk lembaran, membran, kaset dan pelat untuk kedap air dan isolasi termal dan suara untuk semua jenis
bangunan; Produk plastik setengah dikerjakan; Produk plastik setengah diproses untuk manufaktur; Protection tape; Resin
poliamida setengah diolah; Resin polimer setengah diolah; Resin sintetis setengah diolah; Resin termoplastik terproses
(produk setengah jadi); Sambungan untuk pipa, bukan dari logam; Selang Angin; Selang LPG; Selang PE; Selang PU; Selang
PVC; Selang benang; Selang karet untuk ac mobil; Selang kawat; Selang spiral air; Selongsong karet sintetis untuk pipa;
Selongsong karet sintetis untuk tabung; Serat plastik bukan untuk penggunaan dalam tekstil; Serat plastik, bukan untuk
penggunaan tekstil; Solasi ban untuk kabel listrik; Tabung fleksibel bukan dari logam; Tutup dari karet (rubber lids and caps)
untuk wadah kemasan industri; alat kelengkapan pipa berbentuk mawar bukan dari logam; alat kelengkapan pipa terutama
terdiri dari plastik; alat kelengkapan pipa udara tekan, bukan dari logam; alat kelengkapan selang, bukan dari logam; alat
kelengkapan, bukan dari logam, untuk pipa; alat kelengkapan, bukan dari logam, untuk pipa fleksibel; alat kelengkapan, bukan
dari logam, untuk pipa kaku; alat kelengkapan, bukan dari logam, untuk pipa udara tekan fleksibel; alat kelengkapan, bukan
dari logam, untuk saluran udara terkompresi; amplop karet untuk kemasan; asbes; asbes untuk digunakan dalam manufaktur
kampas rem; asbes, belum diproses; asbes, mentah; asbes, setengah jadi; bafel akustik untuk keperluan peredam suara;
bahan bantalan karet untuk pengiriman kontainer; bahan campuran penyegel untuk sambungan; bahan insulasi bangunan;
bahan insulasi busa untuk digunakan dalam bangunan dan konstruksi; bahan isolasi; bahan isolasi akustik; bahan isolasi dari
plastik; bahan isolasi fiberglass untuk bangunan; bahan isolasi listrik; bahan isolasi serat kaca untuk digunakan dalam
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konstruksi; bahan isolasi termal; bahan isolasi untuk bangunan; bahan isolasi untuk pendingin udara; bahan isolasi untuk
pesawat terbang; bahan isolasi untuk pipa; bahan isolasi untuk pipa dan tangki bawah tanah; bahan isolasi yang terbuat dari
busa polietilen; bahan isolasi yang terbuat dari busa poliuretan; bahan isolasi, lakban, opp packing tape, kertas isolasi, kain
isolasi, plastik isolasi, foam tape, double tape (semuanya untuk industri); bahan kampas rem, sebagian diproses; bahan karet
untuk vulkanisir ban; bahan kedap suara; bahan kedap suara untuk bangunan; bahan kemasan plastik untuk pengiriman
kontainer; bahan lembaran plastik untuk digunakan dalam manufaktur; bahan lembaran plastik untuk digunakan dalam
manufaktur countertops; bahan mendempul; bahan non-anyaman dalam lembaran, pelat, dan gulungan untuk membuat sol
bagian dalam, penghitung, sol tengah, potongan jari kaki, dan komponen sepatu; bahan non-konduktif untuk menahan panas;
bahan padding dari karet; bahan padding dari karet atau plastik; bahan padding dari plastik; bahan padding dari plastik untuk
pengiriman kontainer; bahan pengemas karet untuk pengiriman kontainer; bahan pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan
dari plastik; bahan pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan dari plastik dengan fungsi bahan pengganjal/bantalan; bahan
pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan dari plastik untuk kursi/tempat duduk, kasur, bantal (cushions), bantal lantai
Jepang (Japanese floor cushions), bantal (pillows) dan tikar; bahan pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan dari plastik
untuk penahan benturan/peredam kejut; bahan pengisi dari karet atau plastik; bahan penguat, bukan dari logam, untuk pipa;
bahan penyaringan dari busa setengah jadi dari plastik; bahan penyaringan film setengah jadi dari plastik; bahan penyaringan
serat gelas; bahan penyegel untuk membuat tahan/anti air; bahan penyegel untuk membuat tahan/anti debu; bahan penyekat
lem; bahan peredam bunyi/suara dari rock wool bukan untuk keperluan bangunan; bahan perlindungan permukaan plastik
laminasi dalam sifat plastik thermosetting laminasi diperkuat dengan bahan berserat untuk lapisan permukaan laminasi
tekanan tinggi; bahan perlindungan permukaan plastik laminasi dalam sifat plastik thermosetting laminasi diperkuat dengan
bahan berserat untuk pelapisan ujung tepi, band tepi dan papan pinggir; bahan yang digunakan untuk melakukan proses
menyekat pintu dan jendela; bahan yang digunakan untuk melakukan proses menyekat pintu dan jendela gedung bukan dari
logam; bahan yang digunakan untuk melakukan proses menyekat pintu dan jendela mobil; bahan-bahan untuk isolasi, isolasi
panas dan isolasi suara; balata; bantal penyerap minyak karena mengandung tumpahan minyak; bantalan dari karet penahan
benturan / peredam kejut; bantalan penyerap minyak karena mengandung tumpahan minyak; batu tulis asbes; benang asbes,
bukan untuk penggunaan tekstil; benang berlapis karet, bukan untuk penggunaan tekstil; benang dan benang karet tertutup,
bukan untuk penggunaan tekstil; benang dari bahan plastik, selain untuk penggunaan tekstil; benang elastis, selain untuk
penggunaan tekstil; benang karet atau plastik, bukan untuk penggunaan tekstil; benang karet dan benang karet tertutup,
bukan untuk penggunaan tekstil; benang karet tertutup, bukan untuk penggunaan tekstil; benang karet, selain untuk
penggunaan tekstil; benang plastik untuk disolder; benang serat regenerasi, bukan untuk penggunaan tekstil; benang tenun
asbes (asbestos yarn); benang tenun dan benang serat kimia (chemical fiber yarn and thread) bukan untuk pemakaian tekstil;
benang tenun dan benang serat kimia (chemical fiber yarn and thread), bukan untuk pemakaian tekstil; berhenti karet; bubuk
asbes; bulu kempa asbes; bulu kempa isolasi; bumper dok karet; bumper karet untuk bongkar muat dermaga; busa; busa
dibentuk untuk kemasan; busa isolasi untuk digunakan dalam bangunan dan konstruksi; busa lembaran poliuretan untuk
digunakan sebagai insulasi bangunan; busa lembaran untuk digunakan sebagai insulasi bangunan; busa poliuretan lowdensity untuk isolasi; busa poliuretan low-density untuk kemasan; butiran karet untuk digunakan sebagai penutup tanah untuk
taman bermain; cakram logam penyerap suara; cat isolasi; cetakan ebonit; cincin dari karet; cincin karet untuk digunakan
sebagai segel sambungan pipa; cincin kedap air; cincin kedap air untuk pipa ledeng; cincin logam untuk digunakan sebagai
segel sambungan pipa; cincin paking; cincin penyegel; cincin sambungan gasket, bukan logam; cincin tutup (washers) dari
karet atau serat yang divulkanisasi; cincin yang terbuat dari karet atau karet vulkanisir yang digunakan dalam perangkat
mekanis; cincin yang terbuat dari karet yang digunakan dalam perangkat mekanis; cincin yang terbuat dari serat vukanisir
yang digunakan dalam perangkat mekanis; damar buatan (produk setengah jadi); dempul dinding; dielektrik [isolator]; ebonit;
fiberglass untuk isolasi; filamen akrilonitril butadiena styrene [ABS] semi-dikerjakan untuk digunakan dalam pencetakan 3D;
filamen asam polilaktat [PLA] semi-dikerjakan untuk digunakan dalam pencetakan 3D; filamen plastik untuk pencetakan 3D;
filamen termoplastik semi-kerja untuk digunakan dalam pencetakan 3D; film PVC dengan perekat untuk membungkus
kendaraan komersial untuk keperluan iklan atau promosi lainnya; film anti-dazzle untuk windows [film berwarna]; film anti-silau
untuk jendela; film mulsa; film plastik; film plastik berwarna untuk digunakan pada jendela kendaraan; film plastik berwarna
untuk digunakan pada windows; film plastik biodegradable untuk keperluan pertanian; film plastik dengan fungsi optik untuk
pelat polarisasi (polarizing plates) atau panel sentuh; film plastik laminasi untuk digunakan pada jendela kendaraan; film plastik
laminasi untuk digunakan pada windows; film plastik reflektif untuk digunakan pada jendela kendaraan; film plastik reflektif
untuk digunakan pada windows; film plastik setengah jadi dari bahan penyaringan/filtrasi.; film plastik untuk digunakan dalam
kertas laminasi; film plastik untuk keperluan pengemasan, bantalan atau isian; film plastik untuk label pada botol PET; film
plastik, selain untuk pembungkus dan pengemasan; film plastik, selain untuk pengemasan; film polimer untuk digunakan
dalam manufaktur; film polimer untuk digunakan dalam manufaktur sirkuit elektronik; film poliuretan untuk digunakan dalam
menyegel dan mengisolasi bangunan; film poliuretan untuk digunakan sebagai insulasi bangunan; film poliuretan untuk
digunakan sebagai penghalang kelembaban; film poliuretan, selain untuk pembungkus; film polypropylene, selain untuk
pembungkus; film selulosa asetat digunakan sebagai bahan kemasan; film selulosa asetat, selain untuk pembungkus; film vinil
uretan yang menutupi bagian luar mobil; flensa dari plastik; foil logam untuk insulasi; foil logam untuk insulasi bangunan; foil
logam untuk isolasi; ganjalan pintu dari karet; gasket; gasket berbentuk spiral, bukan logam; gasket dari logam; gasket
pelindung interferensi elektromagnetik; gasket, bukan dari logam; getah perca; getah perca, belum diproses; getah perca,
mentah; getah perca, setengah dikerjakan; getah, mentah; getah, mentah atau setengah dikerjakan; getah, setengah
dikerjakan; getah, tidak diproses; hambatan uap berlapis; isolasi bahan tahan api; isolasi busa dalam bentuk balok; isolasi
membran kedap air; isolasi plester; isolator; isolator akustik; isolator listrik; isolator listrik terbuat dari bahan keramik; isolator
listrik terbuat dari karet; isolator listrik terbuat dari mika; isolator untuk kabel; isolator untuk rel kereta api; isolator untuk sumber
listrik; jaket isolasi untuk pipa; jaket isolasi untuk pipa industri; jaring asbes (asbestos nets); jembatan kabel karet untuk
melindungi kabel; kaca busa untuk bangunan; kaca busa untuk digunakan sebagai bahan isolasi; kaca busa untuk digunakan
sebagai bahan isolasi untuk bangunan; kain asbes; kain fiberglass untuk insulasi bangunan; kain fiberglass untuk isolasi; kain
isolasi; kantong karet untuk kemasan; kantong penyimpanan makanan dari plastik untuk penggunaan industri; karet
Isobutilena Isoprena; karet Isobutilena Isoprena terhalogenasi; karet akrilik; karet alam; karet alam dengan grade SIR
(Standard Indonesian Rubber) 10; karet busa; karet busa sel tertutup untuk meredam suara; karet cair; karet etilena propilena;
karet isolator getaran; karet lateks untuk digunakan dalam manufaktur; karet mentah; karet nitril; karet polisulfida; karet remah
untuk kendaraan bermotor; karet silikon; karet sintetis; karet sintetis tidak diawetkan untuk digunakan dalam manufaktur; karet
sintetis untuk digunakan dalam manufaktur; karet stirena-butadiena; karet terklorinasi; karet untuk digunakan dalam
manufaktur; karet yang belum diproses dan setengah diproses, getah perca, getah, asbes, mika, dan pengganti semua bahan
ini; karet yang diperbaiki ulang; karet, mentah; karet, mentah atau setengah dikerjakan; karet, setengah dikerjakan; karet, tidak
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diproses; katup karet; katup karet atau serat vulkanisir; katup karet atau serat vulkanisir, selain bagian dari mesin; katup karet
india atau serat vulkanisir; katup serat vulkanisir; kecapi; kemasan tahan air; kenop jendela dari karet; keping karet untuk
digunakan sebagai penutup tanah untuk taman bermain; kertas asbes; kertas isolasi; kertas kondensor (condenser paper);
kertas untuk kapasitor listrik; klak klep karet; komposisi bahan yang digunakan untuk melakukan proses menyekat pintu dan
jendela; komposisi kimia untuk memperbaiki kebocoran; komposisi kimia untuk memperbaiki kebocoran pada sistem pendingin
mobil; komposisi kimia untuk memperbaiki kebocoran pada sistem power steering mobil; komposisi kimia untuk memperbaiki
kebocoran pada sistem rem mobil; komposisi untuk mencegah radiasi panas; konektor pipa non-logam; konektor, bukan dari
logam, untuk pipa; kopling dan sambungan pipa bukan dari logam; kopling dan sambungan pipa non-logam; kopling pipa dan
sambungan pipa dari polietilen; kopling, bukan dari logam, untuk pipa fleksibel; kopling, bukan dari logam, untuk pipa kaku;
kopling, bukan dari logam, untuk selang api; lakban; lakban selain untuk keperluan alat tulis menulis/ rumah tangga/ medis;
lakban untuk pengepakan; lakban untuk perekat selang pendingin udara; lapisan kopling; lapisan tipis (film) plastik setengah
diolah untuk penggunaan industri makanan dan industri umum; lapisan tipis (film) plastik untuk penggunaan komersial dan
industri; lapisan tipis (films) nilon selain untuk pembungkus; lapisan tipis (films) plastik sebagai barang setengah jadi untuk
diproses lebih lanjut dalam industri; lapisan tipis (films) plastik untuk dicetak; lapisan tipis (films) plastik untuk keperluan
industri sebagai bahan pelindung; lapisan tipis (films) poliamida selain untuk pembungkus; lapisan tipis (films) poliester selain
untuk pembungkus; lapjsan tipis (films) plastik setengah diolah; larutan karet; lateks [karet]; lateks [karet] untuk keperluan
industri; lembar asbes; lembar viscose untuk keperluan pengepakan, bantalan atau isian; lembar viscose, selain untuk
pembungkus; lembaran akrilik untuk digunakan dalam manufaktur; lembaran grafit untuk isolasi; lembaran karet untuk
keperluan pengepakan; lembaran karet untuk tujuan isolasi; lembaran karet untuk tujuan penyegelan; lembaran perekat plastik
bening untuk menghilangkan dan melaminasi label pada botol; lembaran plastik; lembaran plastik berlapis perekat untuk
digunakan dalam manufaktur; lembaran plastik berlapis perekat untuk digunakan dalam pembuatan grafik iklan, papan
tanda/sign, label, dan dekorasi; lembaran plastik berperekat untuk digunakan di pabrik; lembaran plastik dengan sambungan
khusus; lembaran plastik untuk digunakan sebagai membran untuk keperluan kedap air; lembaran plastik, selain untuk
pembungkus; lembaran resin akrilik untuk digunakan dalam manufaktur kaca laminasi; lembaran resin sintetis; lembaran resin
sintetis konduktif; lembaran selulosa yang diregenerasi, selain untuk pembungkus; lembaran tipis plastik dengan perekat
untuk digunakan dalam pembuatan label dan papan nama yang tahan lama; mendukung pipa terisolasi, bukan dari logam;
menyegel gasket dari logam; mika, belum diproses; mika, mentah; mika, mentah atau sebagian diproses; mika, setengah
dikerjakan; minyak isolasi; minyak isolasi untuk transformator; packing; paking asbes; paking sambungan; paking sambungan
untuk pipa; panel logam penyerap suara; papan asbes; papan asbes asbes; patung karet; patung-patung yang terbuat dari
karet; pelat logam penyerap suara; pelet polystyrene diekstrusi; pelet polystyrene diekstrusi untuk kemasan; pengepakan
asbes untuk katup; pengepakan asbes untuk piston; pengepakan busa dalam bentuk lembaran; pengepakan grafit untuk
gasket; pengepakan grafit untuk katup; pengepakan grafit untuk pompa; pengepakan, penghentian dan bahan isolasi; pengisi
pengisi ekspansi untuk perkerasan; pengisi sendi ekspansi; pengisi untuk sambungan panel dan lapisan industri yang terbuat
dari senyawa dari mineral non-logam untuk isolasi panel eternit; penopang busa untuk rangkaian bunga [produk setengah
jadi]; penutup asbes; penutup isolasi untuk mesin industri; penutup kulit untuk insulasi suara; penutup sambungan isolasi
untuk kabel listrik; penyegel perekat untuk penggunaan umum; penyekat sambungan pipa; penyumbat karet; perekat lapisan
karpet; pernis isolasi; pintal serat poliester, selain untuk penggunaan tekstil; pipa fleksibel, bukan dari logam; pipa fleksibel,
tabung dan selang, bukan dari logam; pipa gasket; pipa plastik fleksibel untuk keperluan pipa ledeng; pipa plastik fleksibel
untuk membawa gas alam; pipa selang kanvas; pita (ban) isolasi; pita elastomer perekat untuk penempatan ke perangkat
elektronik untuk mencegah tergelincir; pita isolasi; pita isolasi listrik fiberglass; pita kamuflase yang digunakan dalam berburu;
pita kemasan berperekat, selain alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga; pita kemasan perekat, selain
alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga; pita listrik; pita penyambungan foto; pita perekat (seal tape);
pita perekat elastomer untuk penempatan ke sepeda motor, kendaraan segala medan, dan sepeda untuk mencegah
pengendara tergelincir; pita perekat untuk keperluan industri; pita perekat untuk penggunaan industri dan komersial; pita
perekat, selain alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga; pita perekat-diri, selain alat tulis dan bukan
untuk keperluan medis atau rumah tangga; pita sambungan drywall; pita sambungan pipa; pita segel yang terbuat dari karet;
pita segel yang terbuat dari plastik; plastik dalam bentuk yang diekstrusi untuk digunakan dalam manufaktur; plastik dalam
bentuk yang diekstrusi untuk digunakan dalam manufaktur lebih lanjut; plastik dan resin dalam bentuk yang diekstrusi untuk
digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk balok untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi
dalam bentuk batang untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk batangan untuk digunakan dalam
manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk lembaran untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk
pelet untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk tabung untuk digunakan dalam manufaktur; plastik
setengah diolah dalam bentuk lapisan tipis; plastik yang setengah diolah dan zat-zat plastik; plester anti selip untuk roda ban;
polimer elastomer dalam bentuk balok untuk digunakan dalam manufaktur; polimer elastomer dalam bentuk lembaran untuk
digunakan dalam manufaktur; polypropylene foil, selain untuk pembungkus; produk plastik setengah dikerjakan (plastic semiworked products); produk polytetrafluoroethylene yang dicetak setengah jadi; rekaman gaffer; resin akrilik, setengah diproses;
resin buatan dalam bentuk balok untuk digunakan dalam manufaktur [produk setengah jadi]; resin buatan dalam bentuk
batang untuk digunakan dalam manufaktur [produk setengah jadi]; resin buatan dalam bentuk batangan untuk digunakan
dalam manufaktur [produk setengah jadi]; resin buatan dalam bentuk lembaran untuk digunakan dalam manufaktur [produk
setengah jadi]; resin buatan dalam bentuk pelet untuk digunakan dalam manufaktur [produk setengah jadi]; resin buatan dalam
bentuk tabung untuk digunakan dalam manufaktur [produk setengah jadi]; resin buatan dalam bentuk yang diekstrusi untuk
digunakan dalam manufaktur; resin buatan dalam bentuk yang diekstrusi untuk keperluan industri umum; resin buatan,
setengah jadi; resin elastomer termoplastik dalam bentuk pelet untuk digunakan dalam manufaktur; resin polimer termoplastik
semi-diproses untuk digunakan dalam manufaktur; resin polimer termoplastik semi-diproses untuk digunakan dalam
manufaktur kateter balon; resin setengah diproses; resin sintetis termoplastik, semi-diproses; resin sintetis, setengah diproses;
resin termoplastik yang diperkuat dengan serat alami [produk setengah jadi]; revetment kedap air untuk perlindungan fondasi;
rock wool (serat mineral ringan yang terbuat dari bahan dasar bebatuan, yang dirancang sebagai bahan peredam suara,
isolasi
erhadap panas, dan dapat juga digunakan sebagai media tanam hidroponik); saluran plastik fleksibel untuk digunakan
dengan mesin pengeluaran minuman; saluran plastik fleksibel untuk keperluan pipa ledeng; sambungan dan sambungan pipa,
bukan dari logam; sambungan ekspansi yang terbuat dari bahan material asbestos, silikon cloth yang berfungsi untuk saluran
pipa dan perpipaan; sambungan ekspansi yang terbuat dari karet; sambungan fleksibel (bukan dari logam); sambungan pipa
dari karet; sambungan pipa ekspansi dari kain atau serat; sambungan pipa, bukan dari logam; sambungan silinder;
sambungan, bukan dari logam, untuk pipa; sambungan, bukan dari logam, untuk pipa fleksibel; sarung pipa, bukan dari logam;
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sarung tangan isolasi; sealant digunakan untuk kendaraan bermotor; sealing strip terbuat dari karet sintetis; segel berikat;
segel dinamis; segel enkapsulasi non-logam; segel karet untuk toples; segel komposit; segel logam untuk mencegah
kebocoran cairan; segel logam untuk mencegah kebocoran gas; segel logam untuk pipa; segel minyak non-logam; segel nonlogam [selain perangko]; segel non-logam berbentuk V; segel non-logam untuk akumulator piston hidrolik; segel non-logam
untuk digunakan dalam bejana bertekanan enamel; segel non-logam untuk digunakan dalam bejana tekan berlapis kaca;
segel non-logam untuk kabel; segel non-logam untuk kompor bertekanan; segel non-logam untuk mencegah kebocoran
cairan; segel non-logam untuk mencegah kebocoran gas; segel non-logam untuk peredam kejut; segel non-logam untuk pipa;
segel non-logam untuk pipa gas; segel non-logam untuk rakitan manhole; segel non-logam untuk saluran; segel non-logam
untuk sambungan; segel non-logam untuk suspensi pneumatik; segel piston non-logam; segel statis; segel untuk koneksi pipa;
selang air; selang bahan bakar minyak, bukan dari logam; selang bahan tekstil; selang hidrolik dari karet; selang hidrolik
plastik; selang industri dari plastik; selang irigasi; selang karet industri; selang karet untuk digunakan dengan peralatan
pengelasan; selang karet untuk keperluan pertanian; selang karet untuk pendingin udara; selang kompresor udara; selang
lentur untuk membawa cairan; selang lentur, bukan dari logam; selang penghubung untuk injektor bahan bakar kendaraan;
selang penghubung untuk radiator kendaraan; selang penyiraman; selang plastik fleksibel untuk digunakan dengan sistem
ventilasi; selang plastik untuk keperluan pertanian; selang plastik untuk kolam renang; selang plastik untuk pendingin udara;
selang plastik untuk penggunaan pipa; selang taman; selang terbuat dari karet; selang terbuat dari plastik; selang udara untuk
alat pneumatik; selang udara, bukan dari logam; selang, bukan dari logam, untuk keperluan pertanian; selang, bukan dari
logam, untuk penggunaan laut komersial; selimut isolasi untuk pemanas air panas; selimut peredam suara; selongsong karet
untuk melindungi bagian-bagian mesin; selotip untuk keperluan industri; selubung isolasi untuk mesin; selubung isolasi untuk
pemanas air; selubung isolasi untuk saluran listrik; selubung pipa, bukan dari logam; selulosa asetat, setengah diproses;
senyawa mendempul; senyawa penyegel; senyawa penyegelan, sealant dan gala, senyawa penyambung eternit, senyawa
sealant untuk sambungan dan material penyamarataan, penyegelan dan bahan isolasi untuk keperluan bangunan, bahan
isolasi termal; senyawa perekat penyekat; senyawa sambungan pipa; senyawa termoplastik dalam bentuk pelet untuk
digunakan dalam manufaktur; serat aramid untuk digunakan dalam manufaktur kabel lift; serat aramid, bukan untuk
penggunaan tekstil; serat asbes; serat bambu untuk isolasi; serat kaca untuk digunakan dalam manufaktur bahan insulasi
bangunan; serat karbon, selain untuk penggunaan tekstil; serat kimia bukan untuk pemakaian tekstil; serat kimia, bukan untuk
penggunaan tekstil; serat nilon bukan untuk penggunaan tekstil untuk kegunaan industri; serat plastik bukan untuk
penggunaan tekstil untuk kegunaan industri; serat plastik untuk digunakan dalam manufaktur tali ban; serat plastik, selain
untuk penggunaan tekstil; serat poliester, selain untuk penggunaan tekstil; serat sintetis bukan untuk digunakan dalam tekstil;
serat tahan api; serat vulkanisir; serat vulkanisir untuk digunakan dalam manufaktur bahan insulasi bangunan; serat vulkanisir
untuk digunakan dalam manufaktur bahan isolasi listrik; serbuk/bubuk ashes; siku, bukan dari logam, untuk pipa; siku, bukan
dari logam, untuk pipa kaku; sistem power steering bocor; strip penyegelan non-logam; struktur logam isolasi suara; struktur
penyerap suara dari logam untuk bangunan; sumbat botol karet; sumbat karet; sumbat karet untuk bak cuci; sumbat karet
untuk mandi; sumbat karet untuk wadah kemasan industri; tabung fleksibel, bukan dari logam; tabung karet fleksibel; tabung
plastik fleksibel; tali (cords) dan tali senar (strings) asbes (asbestos cords and strings); tali dari karet; tali karet; tali sepatu
(laces) dari karet; tali sepatu karet; tas [amplop, kantong] dari karet, untuk kemasan; tempelan bak mandi anti slip dari karet
yang dilengkapi perekat; tempelan bak mandi perekat yang terbuat dari karet; terak wol [isolator]; terpal plastik digunakan
dalam industri konstruksi sebagai penghalang uap; terpal plastik untuk keperluan pertanian; terpal plastik untuk mencegah
pertumbuhan gulma; tikar mulsa terbuat dari bahan lembaran plastik untuk digunakan dalam menekan gulma; tikar mulsa
terbuat dari karet daur ulang untuk mencegah pertumbuhan gulma; tirai api asbes; tirai pengaman asbes; tutup dari karet
(rubber lids and caps) untuk wadah kemasan industri; vinil kendaraan membungkus; vinil pembungkus untuk eksterior
kendaraan; wadah kemasan industri dari karet; wadah pengemasan industri dari karet; wol kaca untuk insulasi bangunan; wol
kaca untuk isolasi; wol kapas untuk pengemasan [penyekat]; wol mineral [isolator]; wol mineral untuk digunakan dalam
manufaktur media filter; wol mineral untuk insulasi bangunan; wol terak untuk insulasi bangunan; zat plastik setengah jadi
dengan fungsi bahan pengganjal/bantalan; zat plastik setengah jadi untuk bahan pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan
untuk kursi/tempat duduk, kasur, bantal (cushions), bantal lantai Jepang (Japanese floor cushions), bantal (pillows) dan tikar;
zat plastik setengah jadi untuk bantalan penahan benturan/peredam kejut, selain untuk pembungkus; zat plastik, setengah
jadi; zat untuk isolasi bangunan terhadap kelembaban===
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pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama,

740

Halaman 748 dari 1262

sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok,
alat cukur, alat cukur elektronik, pisau cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan
wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat makan dan alat makan untuk di meja,
perlengkapan audio dan/atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer, peranti lunak komputer, peranti keras
komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim atau
mereproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram prarekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik, kertas, karton dan barang-barang terbuat dari kertas dan karton,
barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain, barang-barang
terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan, kantong dan tas yang
tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat
bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman, makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang
gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa grosir produk sayuran olahan; Jasa manajemen bisnis dan
administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store,
pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan,
rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang
sama (developments); Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa retail dan jasa retail online terkait dengan produk tembakau
yang dipanaskan, rokok elektronik, perangkat rokok elektronik, perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk
memanaskan rokok atau tembakau, alat penguap oral, alat penguap untuk rokok elektronik dan peralatan rokok, kotak-kotak
rokok elektronik yang dapat di isi ulang, pengisi daya dan pusat pengisian daya (charging docks) untuk barang-barang
tersebut di atas, alat pemadam untuk rokok yang dipanaskan dan batang tembakau yang dipanaskan, bagian-bagian dan
perangkat yang disebutkan di atas, larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik, pengganti tembakau, bukan
untuk keperluan medis, barang-barang perokok, kotak pelindung, penutup dekoratif dan kotak untuk membawa rokok
elektronik dan perangkat rokok elektronik, peralatan kebersihan, perlengkapan rumah tangga; Jasa retail yang disediakan oleh
toko bebas bea; Jasa ritel/eceran produk sayuran olahan; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten
audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa
toko retail yang menjual kosmetik; Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan pengaturan tampilan etalase toko
ritel; Mengimpor dan mengekspor pakaian, alas kaki dan hiasan kepala; PASAR SWALAYAN; Supermarket bahan bangunan;
agen impor-ekspor; iklan online; iklan online di jaringan komputer; iklan online pada jaringan komputer; jasa analisis pasar;
jasa layanan retail yang berkaitan dengan bahan-bahan makanan; jasa layanan retail yang terkait dengan penyiapan
pembuatan minuman; jasa menjual bersama-sama, untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain, dari bermacam-macam
barang, yang memungkinkan pelanggan untuk melihat dengan baik dan membeli barang-barang tersebut melalui situs web
internet barang dagangan secara umum dan toko grosir; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa pengadaan,
untuk manfaat pihak lain, berbagai barang-barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut di outlet ritel, outlet grosir, supermarket dan toko serba ada; jasa
penjualan produk dibidang nutrisi dan suplemen diet, minuman dan sari buah; jasa retail pemesanan melalui pos yang terkait
dengan kosmetik; jasa retail secara online untuk produk konsumen; jasa retail sehubungan dengan penjualan bahan plastik
untuk pengemasan, jenis mesin pencetak, blok pencetakan, pengering tinta, buklet, buku, kalender, kartu, tempat dokumen,
alas gambar, pena gambar, perangkat gambar, amplop, selebaran, folder, kartu ucapan, majalah, surat kabar, pamflet, pensil,
pulpen, terbitan berkala, kartu pos, poster, barang cetakan, cetakan publikasi, buku kliping, alat tulis kantor, bahan pengajaran
(kecuali peralatan); jasa retail sehubungan dengan penjualan daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah
dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu dan produk susu, minyak
dan lemak untuk makanan, kopi, teh, kakao dan kopi buatan, beras, tapioka dan sagu, tepung dan sediaan yang terbuat dari
sereal, roti, kue dan gula-gula, es, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, mustar, cuka, saus (bumbu), rempahrempah, es; jasa retail sehubungan dengan penjualan furnitur, cermin, bingkai gambar kayu, gabus, alang-alang, rotan,
anyaman, tanduk, tulang, gading, tulang insang ikan paus, cangkang, amber, kerang mutiara, meerschaum; jasa retail
sehubungan dengan penjualan kertas, karton, barang cetakan, bahan penjilidan buku, foto, alat tulis kantor, perekat untuk alat
tulis kantor atau keperluan rumah tangga, bahan seniman, kuas lukis, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali furnitur),
bahan instruksional dan pengajaran (kecuali peralatan); jasa retail sehubungan dengan penjualan kosmetik; jasa retail
sehubungan dengan penjualan kuas, kotak wadah sisir, sisir, alat-alat kosmetik, alat penghilang bau untuk penggunaan
pribadi, kuas alis mata, rambut untuk kuas, perlengkapan penghapus tata rias, kuas kuku; jasa retail sehubungan dengan
penjualan kulit dan kulit imitasi, kulit halus, kulit binatang, koper, dan tas perjalanan, payung dan payung penahan matahari,
tongkat jalan, cambuk, tali kekang dan pelana kuda, backpack (sejenis ransel), tas pantai, kotak kulit atau papan kulit, tas
kantor, tongkat, kotak wadah kulit atau papan kulit, tali pengikat hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan malt, bir, air
mineral dan air soda, minuman lain yang tidak beralkohol, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan lain untuk membuat
minuman; jasa retail sehubungan dengan penjualan mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin, mesin kasir,
mesin hitung, peralatan pemprosesan data, komputer, perangkat lunak komputer, alat pemadam kebakaran, kacamata hitam,
kacamata, logam mulia dan logam campurannya, perhiasan, batu mulia, instrumen horologis dan kronometrik; jasa retail
sehubungan dengan penjualan minuman ringan, minuman energi, anggur, es teh, aperitif (minuman beralkohol perangsang
nafsu makan), minuman berkarbonasi, ekstrak buah, ale jahe, grape must, must, minuman buah yang terbuat dari konsentrat,
minuman anggur manis, air malt, air seltzer, air soda, air tonik, jus sayuran, esens yang digunakan dalam sediaan minuman
keras, air barli, fruit squash, sarsaparilla, minuman beralkohol (kecuali bir); jasa retail sehubungan dengan penjualan padipadian dan pertanian, produk hortikultura dan kehutanan, hewan hidup, buah dan sayuran segar, biji-bijian, tanaman dan
bunga alami, bahan makanan untuk hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian luar, celana terusan, mantel
panjang, celana, parka, petikot, pinafor, ponco (baju selimut), pulover, piyama, sandal, sari, sarung, selendang, syal, kemeja,
sepatu, kemeja lengan pendek, shoulder wrap (bungkus bahu), topi mandi, singlet, rok, masker tidur, sandal selop, blus
lindung (smok), kaus kaki, jersi olahraga, sepatu olahraga, stoking, jaket yang diisi, jas, pelindung matahari, bretel, baju
hangat, baju renang, kaus oblong, topi tinggi, celana panjang, turban, pakaian dalam, celana kolor, celana dalam; jasa retail
sehubungan dengan penjualan pakaian rajut, kaus kaki penghangat, legging, legging, kostum topeng, sarung tangan musim
dingin, ikat pinggang uang, sarung tangan bulu, dasi; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup
kepala, apron, celana bayi, bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang,
baret, korset, sepatu bot, bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun, dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak
dipanaskan dengan listrik, sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan, topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam,
jaket, jersi, gaun jumper (baju hangat), baju sweater; jasa retail sehubungan dengan penjualan pembakar parfum, semprotan
parfum, alat penguap parfum, bedak padat, paf bedak, tegakan kuas cukur, kuas cukur, kotak sabun, dispenser sabun, tempat
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sabun, mangkuk sup, tempat spons, tegakan untuk kuas cukur, sikat gigi, sikat gigi elektrik; jasa retail sehubungan dengan
penjualan peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, sisir dan spons, kuas (kecuali kuas lukis), bahan pembuatan kuas,
barang-barang untuk keperluan pembersihan, wol baja, kaca yang belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian (kecuali kaca
yang digunakan dalam gedung), barang pecah belah, porselen dan barang-barang tembikar, cermin, spons abrasif untuk
menggosok kulit, dispenser aerosol, tidak untuk keperluan medis; jasa retail sehubungan dengan penjualan perangkat
manikur, perangkat manikur elektrik, penghalus kuku elektrik atau non-elektrik, gunting kuku elektrik atau non-elektrik, kikir
kuku, kikir kuku elektrik, perangkat pedikur; jasa retail sehubungan dengan penjualan perkakas dan alat tangan (yang
dioperasikan secara manual), peralatan pemotong, senjata yang dipakai pada sisi badan, pisau cukur, penjepit keriting, alat
penghilangan bulu, pemoles kuku jari tangan elektrik dan non-elektrik, flat iron, gunting rambut untuk penggunaan pribadi,
elektrik atau non-elektrik, alat tangan elektrik dan non-elektrik untuk pengeritingan rambut, pinset pencabut rambut; jasa retail
sehubungan dengan penjualan perlengkapan dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran, penyurveian, fotografi,
sinematografi, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan dan pengajaran,
perlengkapan dan instrumen untuk penghantaran, pengalihan, pengubahan, pengumpulan, pengaturan atau pengendalian
listrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan perlengkapan untuk rekaman, transmisi, atau reproduksi suara atau gambar,
pembawa data magnetik, disc perekaman, compact disc, dvd dan media rekaman digital lain; jasa retail sehubungan dengan
penjualan renda dan bordir, pita dan jalinan pita, button kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, karpet,
permadani, keset dan bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, hiasan dinding
(non-tekstil), permainan dan alat permainan, perlengkapan senam dan olahraga, dekorasi untuk pohon natal; jasa retail
sehubungan dengan penjualan sediaan pemutihan dan bahan lain untuk penggunaan penatu, sediaan pembersihan,
pengilapan, penggosokan, dan pengampelasan, sabun; jasa retail sehubungan dengan penjualan seragam, kerudung, rompi,
rompi berkancing, pakaian tahan air, sepatu kayu, gelang handuk; jasa retail sehubungan dengan penjualan tali, senar, jaring,
tenda, bidai, terpal, layar, karung dan tas, bahan bantalan dan isian (kecuali karet atau plastik), bahan tekstil berserat mentah,
kain tenun dan utas, untuk penggunaan tekstil; jasa retail sehubungan dengan penjualan tas pakaian untuk perjalanan, tas
tangan, kotak topi kulit, tas haversack, kulit imitasi, kotak wadah kunci, tali penuntun kulit, kalung hewan kulit, moleskin,
dompet saku, dompet wanita, tas rucksack, tas sekolah, tas bersabuk sekolah, tas belanja, tas perjalanan, koper perjalanan,
koper kecil, kotak wadah perlengkapan mandi, yang tidak terpasang, tas belanja beroda; jasa retail sehubungan dengan
penjualan tekstil dan pakaian tidur, selimut, seprai, kain besar, sarung bantal, tirai tekstil, handuk, flanel, kain penutup, taplak
meja, penutup tempat tidur, penutup meja; jasa retail sehubungan dengan penjualan tembakau, barang-barang keperluan
perokok, korek api; jasa retail sehubungan dengan penjualan wewangian, minyak esens, kosmetik, losion rambut, pembersih
gigi, alat-alat kosmetik, kosmetik, kolonye eau de, kosmetik alis mata, pensil alis mata, bulu mata palsu, kuku palsu, pengilap
bibir, lipstik, tata rias, bedak tata rias, sediaan tata rias, sediaan penghapus tata rias, maskara, pengilap kuku, cat kuku,
wewangian, parfum; jasa ritel supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan
ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan sepatu roda, papan layar, pelindung tulang kering untuk
penggunaan atletik, bantalan tulang kering [alat olah raga], papan luncur, papan selancar, papan seluncur salju, ski, sepatu
roda, bola snooker dan tongkat snooker, meja snooker, suvenir, tas olah raga, aksesoris dan perlengkapan olah raga, sarung
tangan untuk olah raga, sepeda stasioner untuk latihan fisik, pelindung perut [disesuaikan untuk digunakan dalam olah raga
tertentu], bahan senar untuk raket olah raga, pita/band penyerap keringat untuk raket, kolam renang [alat bermain], jaring dan
tiang tenis, tas termal tenis, tongkat mainan bercahaya, patung miniatur mainan, truk mainan, peralatan latihan yang
digunakan berkaitan dengan sepak bola, peluit, pelindung pergelangan tangan yang digunakan atletik, daging, ikan, unggas
dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus
buah, telur, susu, keju, mentega, yoghurt dan produk susu lainnya, minyak dan lemak untuk makanan, keripik kentang,
makanan yang telah diolah, sediaan protein dalam bentuk batangan untuk konsumsi manusia, makanan ringan berbentuk
batang [bahan makanan], kopi, teh, kokoa dan kopi buatan, beras, pasta dan mie, tapioka dan sagu, tepung dan sediaan
terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, cokelat, es krim, sorbet dan es yang dapat dimakan lainnya, gula, madu, sirup, ragi,
bubuk pengembang, garam, bumbu, rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan (herba) yang diawetkan, cuka, saus dan bumbu
lainnya, es (air beku), makanan berenergi berbentuk batang, bubuk instan untuk membuat minuman beraroma, bubuk untuk
membuat minuman, makanan sereal protein berbentuk batang, makanan ringan protein berbentuk batang, makanan ringan
berbentuk batang (bahan makanan), makanan ringan, produk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan yang belum
diolah dan mentah, biji-bijian dan padi-padian yang belum diolah dan mentah, buah dan sayuran segar, tumbuh-tumbuhan
(herba) segar , tanaman dan bunga alami, umbi-umbian, bibit dan benih untuk ditanam, hewan hidup, bahan makanan dan
minuman untuk hewan, malt, bir, minuman tidak mengandung alkohol, air mineral dan air soda, minuman buah dan jus buah,
sirup dan sediaan tidak mengandung alkohol lainnya untuk membuat minuman, minuman untuk membantu melangsingkan
tubuh [bukan untuk keperluan medis], cordial, minuman energi, minuman energi yang mengandung kafein, minuman energi
untuk olahragawan dan atlet, minuman berkarbonasi yang beraroma, minuman isotonik [bukan untuk keperluan medis],
sediaan untuk membuat minuman tidak mengandung alkohol, seltzer [minuman], shandy, sorbet [minuman], minuman olah
raga, minuman beralkohol, sediaan alkohol untuk membuat minuman, tembakau dan pengganti tembakau, rokok dan cerutu,
rokok elektronik dan vaporizer oral untuk perokok , barang-barang keperluan perokok, korek api; jasa toko retail secara online
berupa berbagai macam barang-barang konsumen pihak lain, kartu hadiah, dan pengiriman media digital, headset realitas
virtual/maya, dan konten dan data realitas virtual/maya; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang
konsumen untuk pihak lain; jasa toko retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat
diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki; jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik;
jasa toko retail secara online yang meliputi perangkat lunak komputer yang tersedia melalui internet dan jaringan komunikasi
komputer dan elektronik lain; jasa toko retail secara online yang menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya;
jasa toko retail secara online yang menampilkan headset realitas virtual/maya dan augmented reality, permainan (games),
konten dan media digital; jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; jasa toko retail yang meliputi perangkat lunak komputer
untuk penggunaan alat-alat elektronik digital ponsel genggam dan elektronik konsumen lain; jasa-jasa impor dan ekspor;
layanan administrasi dan manajemen bisnis; layanan eceran atau grosir untuk buah-buahan dan sayuran; layanan penataan
etalase untuk toko ritel; layanan ritel disediakan oleh hypermarket; layanan ritel disediakan oleh kios buah; layanan ritel
disediakan oleh supermarket; layanan ritel yang berkaitan dengan buah; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan
department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba, termasuk
memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; manajemen bisnis
untuk pengoperasian waralaba; manajemen dan administrasi bisnis; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan
komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan
industri dan komersial; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; penataan etalase toko;
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pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; penyediaan bantuan
bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan jasa publikasi dan informasi pasar konsumen secara daring; penyediaan
pasar online; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan;
penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi;
periklanan, pemasaran, riset pasar; rekrutmen dan manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin
waralaba, keanggotaan; supermarket; supermarket peralatan dan perlengkapan pertukangan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033419
: 17/05/2021 14:22:04
:
: Nabilah Afifah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl. Anggrek No. 11 Kav DKI, RT.004/008, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Jakarta
Timur, DKI jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13840
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Cheona
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Unsur Warna Kata Hitam/ Putih
: 3
: ===produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021033420
: 17/05/2021 14:24:10
:
: PT Benson Media Kreasi

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SCTV Tower Lantai 17, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot.19, Gelora, Tanah Abang,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Festival of the Soul
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 41
:
===Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; Jasa informasi hiburan; Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan
dan mempresentasikan konser, pertunjukan langsung, acara khusus hiburan, acara seni dan budaya, hiburan teater,
kompetisi, kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa mengatur, menyelenggarakan,
mengadakan dan mempresentasikan seminar, lokakarya, kelas, webinar, konferensi, instruksi online, dan program
pembelajaran jarak jauh; Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni
dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa
pemesanan tiket untuk pertunjukan secara langsung; Jasa pendidikan dan hiburan dalam bentuk program televisi, radio,
kabel, satelit dan program internet; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter,
acara terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman seni dan budaya; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi,
musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui jaringan
telekomunikasi, jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel; Jasa
penyediaan informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi yang dipersonalisasi dari program pendidikan, hiburan, film, acara
seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa
perencanaan pertunjukan hiburan; Jasa produksi dan presentasi/penyuguhan untuk kompetisi, acara pentas panggung,
pertunjukkan langsung dan acara dengan partisipasi; Jasa produksi pertunjukan; Jasa produksi program video musik untuk
siaran pada jaringan komputer; Jasa produksi program video untuk siaran pada jaringan komputer; Layanan hiburan dalam
bentuk menyediakan program dan konten hiburan, yaitu film, program televisi, klip video, grafik dan informasi yang berkaitan
dengan film dan program televise di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini
dan berita-berita hiburan, dokumenter dan animasi, melalui jaringan internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer
dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik langsung; Layanan hiburan dalam sifat
menghadirkan pertunjukan musik secara langsung; Layanan hiburan dalam sifat pengembangan, kreasi, produksi, distribusi,
dan pasca produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik
dan rekaman video; Layanan hiburan termasuk pertunjukan musik live berkala; Layanan hiburan untuk perjalanan, yaitu,
menyediakan basis data interaktif online berupa video dan konten buatan pengguna yang mengandung gambar digital, foto,
teks, grafik, audio, klip video, konten multimedia, dan pertunjukan visual dan audio; Layanan hiburan yang bersifat
menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu program televisi, klip, grafis, dan informasi yang berkaitan
dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan

740
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jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan musik, video musik, seri video untuk pengguna online
melalui jaringan komunikasi; Layanan hiburan, yaitu, penampilan langsung oleh bintang film, bintang televisi, bintang musik,
influencer, penari, karakter berkostum dan atlet; Layanan pertunjukan penghibur; Layanan reservasi untuk tiket konser, tiket
pertunjukan dan tiket teater; Memberikan informasi hiburan audio-visual online melalui jaringan komputer global; Mengatur dan
menyelenggarakan konvensi untuk tujuan hiburan; Mengatur dan menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya; Mengatur dan
menyelenggarakan seminar dan lokakarya; Mengatur kompetisi, konser, permainan, festival, kuis, pencarian bakat, kontes,
seminar, konferensi dan konvensi; Mengatur, mengadakan dan mengorganisir pertemuan kuliah, lokakarya dan seminar;
Menyediakan acara hiburan untuk orang lain, seperti hiburan, seni, olahraga dan budaya.; Menyediakan fasilitas untuk film,
pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara pendidikan (untuk keperluan pendidikan atau hiburan); Menyediakan situs
web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan
dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten hiburan multimedia; Menyelenggarakan seminar;
Menyelenggarakan seminar lokakarya; Menyelenggarakan seminar pelatihan; Merencanakan atau manajemen atas
menampilkan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik (layanan hiburan); Merencanakan, memproduksi dan
melaksanakan konser, acara hiburan dan hiburan; Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan seminar; Musik, hiburan
berbasis musik, dan hiburan yang ditampilkan di webcast; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan
hiburan langsung, hiburan visual dan musik, layanan hiburan klub, fasilitas menari, layanan kabaret, sirkus, konser, pesta,
bola, kuis, permainan, kompetisi, kompetisi kecantikan, kompetisi olah raga; Pengaturan acara hiburan; Penyedia konten
melalui aplikasi telepon seluler; Penyedia konten melalui situs web; Penyediaan Informasi hiburan; Penyediaan informasi yang
berkaitan dengan acara olahraga, acara balap motor, pertunjukan langsung, pertunjukan berjalan, acara panggung langsung,
pertunjukan teater, konser musik secara langsung dan partisipasi penonton dalam acara tersebut; Penyelenggara Acara
Hiburan Tahunan; Penyelenggaraan dan pengaturan konferensi; Penyelenggaraan pertunjukan langsung; Penyelenggaraan
webinar ( seminar online); Presentasi pertunjukan secara langsung atau pra-rekam dan/atau film; Produksi multimedia;
Produksi program multimedia; Seminar, konferensi, dan kompetisi yang disediakan secara elektronik atau online dari basis
data komputer atau melalui Internet; Wawancara tokoh-tokoh kontemporer untuk tujuan hiburan; acara talkshow (hiburan);
distribusi konten digital asli yang menampilkan aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman bentuk
pendek animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan beberapa episode serial
televisi online, situs web hiburan, dan outlet video-on-demand; hiburan; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio
langsung; hiburan dalam pertunjukan oleh penyanyi; hiburan dalam sifat pertunjukan grup musik; hiburan dalam sifat
pertunjukan grup vokal musik; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh bandband musik; hiburan dalam sifat pertunjukan musik langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan tari langsung; hiburan, yaitu
menyediakan konten audio dan multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan,
budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai, olahraga dan even olahraga, layanan pendidikan, konser, even budaya serta
produksi teater hidup; informasi hiburan; informasi hiburan on-line; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan konten buatan
pengguna yang tidak dapat diunduh, media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film,
gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan pemutaran musik dan video yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komunikasi global; jasa hiburan dalam bentuk gambar dan video yang tidak dapat diunduh; jasa
hiburan dalam bentuk hiburan audio, visual dan audio visual; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan konser; jasa hiburan
dalam bentuk pertunjukan langsung; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan oleh penyanyi; jasa hiburan musik; jasa hiburan,
yaitu menyediakan acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu produksi acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu,
mengorganisir pertemuan penggemar langsung dan konferensi dalam bidang hiburan, permainan, permainan video dan
olahraga elektronik; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak realitas maya yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio yang tidak dapat didownload
berupa musik dan hiburan.; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman
audio dan visual yang berhubungan dengan musik; jasa konser musik; jasa konsultasi di bidang hiburan; jasa konsultasi yang
berkaitan dengan musik; jasa produksi, yaitu produksi rekaman musik dan audio; jasa reservasi untuk tiket konser, tiket
pertunjukan, tiket olahraga dan tiket teater; jasa-jasa hiburan dan pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media
elektronik, konten multimedia, konten audio dan video, film, gambar, foto, grafik, image, teks dan informasi terkait yang
disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa informasi tentang hiburan, pelatihan, rekreasi dan olah raga
yang disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk event-event (acara)
hiburan dan pendidikan; jasa-jasa produksi media digital dan interaktip, ialah jasa-jasa sebelum produksi dan setelah produksi
video dan audio; jasa-jasa produksi program media ialah jasa-jasa sebelum produksi dan sesudah produksi pencetakan,
video, film dan audio; jasa hiburan dalam bentuk video dan gambar yang tidak dapat diunduh yang mengutamakan film dan
ditransmisikan melalui jaringan komunikasi dan internet; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan konser;
layanan hiburan audio; layanan hiburan disediakan oleh seniman pertunjukan; layanan hiburan film, musik, olahraga, video
dan teater; layanan hiburan langsung; layanan hiburan musik; layanan hiburan musik dan audiovisual; layanan hiburan online;
layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; layanan hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio dan video yang tidak
dapat diunduh, yang direkam sebelumnya yang menampilkan musik dan hiburan musikal online melalui jaringan komputer
global; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan konser; layanan
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian seminar; layanan konsultasi
dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan konferensi; layanan orkestra dan
konser; layanan pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga, dan kebudayaan; layanan pendidikan, yaitu,
menyelenggarakan seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang kesehatan dan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan
(wellness); layanan pengeditan audio dan video; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang musik, video, dan film; layanan
pengeditan pasca-produksi di bidang video dan film; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang video, pertunjukkan televisi
dan film; layanan perekaman audio dan video; layanan produksi konten web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan efek
audio untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan produksi multimedia; layanan produksi
pertunjukan langsung; melakukan acara hiburan; melakukan kegiatan hiburan; melakukan lokakarya dan seminar; melakukan
lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri; melakukan lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; melakukan seminar;
memberikan informasi di bidang hiburan; memberikan informasi hiburan dengan cara elektronik; memberikan informasi
hiburan melalui Internet; memberikan informasi hiburan melalui situs web; memberikan informasi hiburan melalui televisi,
broadband, nirkabel, dan layanan on-line; memberikan informasi tentang hiburan dan acara hiburan melalui jaringan online
dan Internet; memberikan informasi yang berkaitan dengan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan dengan
pertunjukan live; mengatur acara film, acara musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur acara film, acara musik,
acara budaya dan olahraga dan acara hiburan langsung; mengatur acara hiburan; mengatur acara hiburan langsung;
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mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan acara
hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara, pertunjukan, konser, pertunjukan, dan pertunjukan live; mengatur dan
melakukan kegiatan hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan
konser; mengatur dan melakukan konser musik; mengatur dan melakukan lokakarya, tutorial, seminar dan konferensi;
mengatur dan melakukan pertemuan di bidang hiburan; mengatur dan memimpin pertemuan, konferensi dan kongres;
mengatur dan mengadakan festival yang menampilkan grup musik dan penghibur musik; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan
seminar; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya
pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, seminar, dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan lokakarya
dan seminar dalam kesadaran diri; mengatur dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur konferensi;
mengatur konser; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri; mengatur
lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur pameran, seminar, dan konferensi; mengatur pemesanan tiket
untuk pertunjukan dan acara hiburan lainnya; mengatur seminar; mengatur seminar dan konferensi; mengatur seminar
pelatihan; mengorganisir dan melakukan acara hiburan, budaya, artistik dan pendidikan; mengorganisir dan mengatur
pameran untuk tujuan hiburan; menyediakan hiburan; menyediakan hiburan melalui televisi, radio, bioskop, televisi kabel,
televisi satelit dan Internet; menyediakan hiburan musik; menyediakan hiburan musik live; menyediakan hiburan on-line;
menyediakan informasi dalam bidang musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global; menyediakan informasi
hiburan melalui situs web; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live; menyediakan layanan hiburan
dalam bentuk pertunjukan musik live atau rekaman musik; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk rekaman musik;
menyediakan musik digital dan materi audiovisual (tidak dapat diunduh) dari jaringan komputer global; menyediakan musik
yang direkam sebelumnya, informasi di bidang musik, dan komentar serta artikel tentang musik melalui jaringan komputer
global; menyediakan pertunjukan musik, video musik, klip film terkait, foto, dan materi multimedia lainnya melalui jaringan
komputer global; menyediakan rekaman suara dan rekaman audiovisual yang tidak dapat didownload secara online berupa
pertunjukan musikal dengan cara melalui jaringan komputer global; menyediakan situs web berupa informasi hiburan dalam
bidang musik, hiburan musikal dan artis musikal; menyediakan situs web dan laman web sehubungan dengan musik dan
hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global; menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten
multimedia serta informasi, ulasan, dan rekomendasi mengenai acara televisi, film, dan konten multimedia.; menyediakan
video yang tidak dapat diunduh melalui situs web; organisasi acara hiburan; organisasi dan mengatur acara musik dan acara
budaya dan artistik lainnya; organisasi konser musik; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi
pertunjukan; organisasi pertunjukan dan konser; organisasi pertunjukan hiburan; organisasi pertunjukan musik live; organisasi
pertunjukan panggung; organisasi seminar; organisasi, presentasi dan produksi pertunjukan dan pertunjukan live; organisasi,
produksi dan presentasi acara untuk tujuan pendidikan, budaya atau hiburan; organisasi, produksi, presentasi dan
penyelenggaraan konser musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya; pelaksanaan
konferensi, konvensi, kongres, seminar dan loka karya pelatihan; pelaksanaan konser; pelaksanaan konvensi; pelatihan
pengembangan pribadi; pemesanan konser; pemesanan seniman pertunjukan untuk acara (layanan promotor); pemesanan
tiket dan layanan pemesanan untuk konser musik; pemesanan tiket untuk konser musik atau acara musik; pengaturan acara
musik; pengaturan acara untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan dan penyelenggaraan festival; pengaturan dan
penyelenggaraan pertunjukan musik; pengaturan dan penyelenggaraan seminar; pengaturan dan pertunjukan show,
kompetisi, pertandingan dan konser; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser musik live, konser disc
jockey, festival musik, pesta dansa dan klub malam; pengaturan festival yang menampilkan pertunjukan musik dan artistik;
pengaturan konser; pengaturan pemesanan tiket untuk film, musik dan pertunjukan artistik melalui jaringan komputer global;
pengaturan pertunjukan musik live; pengaturan, produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta
pertunjukan music dan budaya lainnya, acara dan aktifitas; pengorganisasian dan presentasi pertunjukan langsung;
penyediaan informasi hiburan; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan secara langsung, konser musik
secara langsung; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan loka karya dan
seminar; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global;
penyediaan pra-rekaman video hiburan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan nirkabel; penyelenggaraan acara hiburan
langsung; penyelenggaraan acara musik; penyelenggaraan konferensi; penyelenggaraan kongres; penyelenggaraan
pertunjukan musik live; perekaman, produksi dan distribusi film, rekaman video dan audio, program radio dan televisi;
perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan]; perencanaan, penyelenggaraan dan pengaturan
kontes musik; pertunjukan musik; pertunjukan panggung live; pertunjukan penari; pertunjukan penyanyi; presentasi acara
hiburan langsung; presentasi film, pertunjukan, permainan atau pertunjukan musik; presentasi konser musik; presentasi
pertunjukan bernyanyi; presentasi pertunjukan hiburan langsung; presentasi pertunjukan langsung; presentasi pertunjukan
langsung oleh grup musik; presentasi pertunjukan musik; presentasi rekaman suara dan gambar; produksi acara hiburan
langsung; produksi acara komedi; produksi film, dan program audiovisual dan televisi; produksi fitur hiburan langsung;
produksi hiburan audio; produksi hiburan langsung; produksi konser musik; produksi konten digital asli yang menampilkan
pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel
untuk digunakan dengan serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet
video-on-demand yang berkaitan; produksi pertunjukan; produksi pertunjukan dan film; produksi pertunjukan panggung;
produksi program pertunjukan, program radio dan televisi, film selain untuk keperluan periklanan; produksi rekaman audio;
produksi rekaman video===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033421
: 17/05/2021 14:25:28
:
: PT Puyo Indonesia Kreasi

540 Etiket

: Jalan Taman Tekno Sektor XI O2 No. 18, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15314., Kota Tangerang Selatan, Banten, 15314
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Siomay Bucang
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Merah, Putih
: 43
: ===-; Bar; Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Bar, layanan ruang publik, bar
makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich,
cafetaria, kantin & cafe; Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Dekorasi kue; Depot penyediaan makanan dan
minuman; Fasilitas penitipan anak dan penitipan anak harian; Fasilitas perjamuan dan pesta sosial; Jasa Penyedia Makanan
dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa agen untuk memesan hotel dan akomodasi sementara; Jasa akomodasi
sementara; Jasa akomodasi sementara dalam bentuk tenda; Jasa akomodasi sementara dan resor; Jasa bar; Jasa hotel; Jasa
hotel dan resor; Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa informasi hotel, penginapan, dan akomodasi
sementara; Jasa kedai kopi; Jasa klub malam; Jasa konsultasi dan nasihat tentang penyediaan akomodasi sementara; Jasa
konsultasi sehubungan dengan fasilitas hotel; Jasa pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara dalam bentuk tenda;
Jasa pemondokan kemah; Jasa penginapan; Jasa penitipan untuk hewan; Jasa penyedia makanan Kebab; Jasa penyediaan
akomodasi hotel sementara; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa penyediaan fasilitas konferensi,
pertemuan, acara, konvensi dan pameran; Jasa penyediaan fasilitas ruang jamuan; Jasa penyediaan fasilitas ruang konferensi
dan konvensi; Jasa penyediaan fasilitas seminar dan rapat; Jasa penyediaan makanan berupa burger; Jasa penyediaan
makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa
penyediaan makanan nasi uduk; Jasa penyediaan minuman; Jasa penyewaan Pondok Wisata; Jasa penyewaan gedung untuk
tempat konser; Jasa penyewaan ruang konferensi, konvensi, seminar dan rapat; Jasa penyewaan villa; Jasa perkemahan
[pondok untuk berlibur]; Jasa reservasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa reservasi pemesanan untuk
akomodasi dan makan; Jasa resort; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran
yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa
restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa rumah orang tua; Jasa vila; Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan
voucher kamar hotel baik secara individu atau berkelompok; Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings);
Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Jasa/layanan klub makan; Kafe kopi;
Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria;
Kantin; Kedai; Kedai barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai es krim; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai
minuman panas dan dingin; Kedai ramen; Kedai sabu– sabu; Kedai teh; Kedai untuk sarapan; Kedai yang menjual dan
menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang
menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Kedai yang menyediakan teh bubble; Kopi ( Kafe ); Layanan bar
kopi; Layanan bar minuman anggur; Layanan biro akomodasi (hotel, rumah kos); Layanan hotel yang berupa program
penghargaan insentif; Layanan informasi tentang penyediaan akomodasi sementara; Layanan kafe; Layanan katering
termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari
internet; Layanan katering untuk menyediakan makanan pizza; Layanan kedai bubur kacang hijau; Layanan kedai makan;
Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan keramahtamahan akomodasi, yaitu, menyediakan perumahan sementara; Layanan
losmen; Layanan menjemput makanan; Layanan mie gerobak (kaki lima); Layanan pariwisata sebagai penyediaan informasi
tentang akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk layanan pemesanan yang berkaitan dengannya;
Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan minuman;
Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan pengasuhan anak; Layanan
perhotelan (hospitality); Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan perjamuan;
Layanan pondok penginapan; Layanan pusat penitipan anak anak; Layanan reservasi akomodasi; Layanan reservasi untuk
memesan makanan; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka
kerja waralaba; Layanan tempat tidur dan sarapan; Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan;
Lounge koktail; Memberikan informasi dan bertukar informasi sehubungan dengan makanan dan minuman tidak beralkohol
termasuk melalui Internet; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan
minuman, dan akomodasi sementara; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Mengatur dan
koordinasi akomodasi; Mengatur dan memesan jasa/layanan hotel dan layanan akomodasi; Menyediaan fasilitas untuk
pameran dan eksibisi; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi,
pesta, dan pertunjukan; Menyediakan makanan dan minuman untuk orang yang membutuhkan untuk tujuan amal;
Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pangkeng (Rumah Singgah Sementara);
Pemesanan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan ruang
rapat (meeting); Pemesanan meja restoran secara online; Pengetean (Tempat Penyediaan Kudapan); Penginapan untuk
liburan; Penilaian akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi untuk wisma; Penyediaan akses ke
lounge VIP; Penyediaan fasilitas dapur; Penyediaan fasilitas untuk pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi
dan pameran; Penyediaan informasi tentang layanan akomodasi sementara; Penyediaan katering; Penyediaan layanan
informasi penginapan dan restoran; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Penyewaan akomodasi
liburan; Penyewaan akomodasi sementara; Penyewaan losmen; Penyewaan rumah mobil [akomodasi sementara];
Penyewaan tempat untuk acara sosial; Penyewaan tisu basah; Perhotelan; Pondok penyediaan makanan sate; Pusat Jajanan
Serba Ada (Pujasera); Pusat penitipan anak; Pusat taman kanak-kanak dan penitipan anak; Restoran; Restoran Jepang;
Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan;
Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman; Restoran daging panggang; Restoran dengan
layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan panggangan
daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i; Ruang es krim (parlours); Rumah Makan yang
menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Rumah bir; Sediaan-
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sediaan makanan; Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Teknik menyeduh dengan menuangkan air panas
ke alas kopi yang sudah digiling; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman;
Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menghidangkan kudapan; Tempat yang menyediakan
makanan dan minuman; Tempat yang meyediakan minuman beralkohol (izakaya); Warung makan; Warung penyediaan
makanan sate; akomodasi sementara; akomodasi sementara dan layanan katering untuk para tamu; akomodasi sementara
yang disediakan oleh peternakan Bung; akomodasi sementara yang disediakan oleh rumah singgah; anak prasekolah dan
perawatan bayi di pusat penitipan anak; angkringan; apartemen berlayanan; bar dan layanan katering; bar kopi; cafe yang
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; dekorasi kue; dekorasi makanan; delicatessens [restoran];
hidangan istimewa kampung (HIK); hotel yang diperpanjang tinggal; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel,
restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; informasi dan saran sehubungan dengan
persiapan makan; informasi sehubungan dengan persiapan makan; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi hotel; jasa
agen perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa agen perjalanan untuk memesan akomodasi hotel; jasa agen
perjalanan untuk memesan akomodasi sementara; jasa agen perjalanan untuk mengatur akomodasi sementara; jasa agen
perjalanan untuk pemesanan akomodasi; jasa agen perjalanan untuk pemesanan dan membuat pemesanan akomodasi dan
hotel; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi hotel; jasa agen
perjalanan, yaitu, membantu reservasi dan pemesanan untuk penginapan melalui jaringan komputer, jaringan komunikasi
komputer global, dan jaringan seluler; jasa biro akomodasi; jasa biro akomodasi [hotel, rumah kos]; jasa hotel khusus yang
diberikan sebagai bagian dari suatu program untuk tamu hotel yang sering berkunjung; jasa informasi, saran dan konsultasi
yang berkaitan dengan jasa katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering bisnis; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering hotel; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan jasa kontrak untuk katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan menyediakan makanan untuk orang yang
membutuhkan [layanan amal]; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan pemesanan jasa katering; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa kafe; jasa katering; jasa katering bisnis; jasa katering
hotel; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pameran,
pengecapan dan acara publik; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pernikahan dan acara pribadi; jasa
katering untuk kafetaria perusahaan; jasa katering untuk lembaga pendidikan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan
minuman; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang kuliner; jasa konsultasi di
bidang perhotelan; jasa konsultasi di bidang seni kuliner; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa
kontrak untuk katering; jasa layanan kemah selama liburan; jasa memasak makanan; jasa penerima tamu, yaitu mengatur
reservasi makanan dan reservasi hotel; jasa penginapan wisatawan; jasa penyediaan kedai buah; jasa penyediaan kopi untuk
kantor; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa penyediaan
minuman dengan boba; jasa penyewaan ruang pertemuan; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa reservasi untuk
penyediaan akomodasi perumahan sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur; jasa restoran; jasa restoran
dan katering; jasa tempat makan yang menyajikan kudapan; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang
disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; jasa/layanan penyewaan ruang; kafe;
kafe bermain anak-anak; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kaferestoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; katering makanan dan minuman; katering makanan
dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan minuman untuk institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan
makan; katering makanan dan minuman untuk pesta koktail; katering yang menyediakan makanan dan minuman; kedai ayam
goreng; kedai roti dan kue (bakeries); kedai teh; keramahtamahan perusahaan dalam sifat menyediakan makanan dan
minuman; konsultasi yang disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline di bidang akomodasi sementara; layanan agen
untuk pemesanan akomodasi hotel; layanan agen untuk pemesanan akomodasi sementara; layanan agen untuk pemesanan
restoran; layanan akomodasi hotel; layanan akomodasi perhotelan; layanan akomodasi sementara yang disediakan oleh kamp
liburan; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat
menyediakan akomodasi sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi
sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di
pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga;
layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal,
yaitu, menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi
sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak
dengan kebutuhan khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan
amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga anak; layanan amal, yaitu, menyediakan
makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan asrama; layanan asrama turis; layanan bar;
layanan bar dan bistro; layanan bar dan koktail; layanan bar dan restoran; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar kopi
dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bar susu; layanan bar teh; layanan bar yang mengutamakan jus
buah dan jus sayuran; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan bartending; layanan bawa pulang makanan dan
minuman; layanan biro akomodasi [perantara pemesanan untuk hotel, rumah kos atau sejenisnya]; layanan bistro; layanan
cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan dekorasi cookie khusus; layanan hostel pemuda; layanan
hotel; layanan hotel dan motel; layanan hotel dan restoran; layanan hotel hewan peliharaan; layanan hotel liburan; layanan
hotel resor; layanan hotel untuk pelanggan pilihan; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, motel dan resor; layanan
hotel, motel, dan rumah kos; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi bar;
layanan informasi hotel; layanan informasi restoran; layanan informasi restoran dan bar; layanan jus bar; layanan kafe dan bar
makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria;
layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan kantin; layanan kantin swalayan; layanan katering
keliling; layanan katering luar; layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan
katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk menyediakan masakan Spanyol; layanan katering untuk
menyediakan masakan bergaya Eropa; layanan katering untuk menyediakan masakan vegan; layanan katering untuk panti
jompo; layanan katering untuk pusat konferensi; layanan katering untuk rangkaian keramahtamahan; layanan katering untuk
rumah pensiun; layanan katering untuk rumah sakit; layanan katering untuk sekolah; layanan kedai kopi dan makanan ringan;
layanan kedai minuman; layanan kennel boarding untuk hewan peliharaan; layanan kios makanan menjadi layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman; layanan koki pribadi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan;
layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan lounge airport; layanan lounge hotel; layanan lounge koktail;
layanan makan malam dan restoran; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman
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yang bisa dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang; layanan minum teh; layanan motel; layanan pariwisata medis
menjadi pemesanan atau pemesanan hotel atau akomodasi sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan
pembuatan bir; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan dan
pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan pemesanan kamar hotel; layanan pemesanan kamar hotel secara online;
layanan pemesanan untuk akomodasi hotel untuk orang lain; layanan pemesanan untuk hotel; layanan penerimaan untuk
akomodasi sementara [manajemen kedatangan dan keberangkatan]; layanan pengasuhan anak; layanan penginapan resor;
layanan penginapan tempat tidur dan sarapan; layanan penginapan wisatawan; layanan penitipan anak; layanan penitipan
anak [penitipan anak]; layanan penitipan anak anjing; layanan penitipan hewan peliharaan; layanan penyediaan minuman
yang bisa dibawa pulang; layanan perawatan tangguh dalam sifat penitipan anak dewasa; layanan persiapan makanan;
layanan prasmanan untuk lounge koktail; layanan pusat penitipan anak; layanan pusat penitipan anak dan penitipan anak;
layanan rantai restoran; layanan rantai rumah kopi; layanan reservasi akomodasi sementara; layanan reservasi akomodasi
sementara dalam sifat membuat reservasi dan pemesanan penginapan ramah lingkungan melalui situs web; layanan reservasi
dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi hotel disediakan melalui Internet;
layanan reservasi restoran; layanan restoran Eropa; layanan restoran Italia; layanan restoran cepat saji; layanan restoran
keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran ramen; layanan restoran soba; layanan restoran sushi; layanan
restoran swalayan; layanan restoran tempura; layanan restoran turis; layanan restoran udon; layanan restoran udon dan soba;
layanan restoran washoku; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail;
layanan ruang minum teh; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan
rumah kopi; layanan rumah kos; layanan rumah pensiun; layanan rumah untuk turis; layanan salad bar; layanan snack-bar;
layanan snack-bar dan kantin; layanan sommelier untuk penyediaan saran yang berkaitan dengan anggur, dan anggur dan
pasangan makanan; layanan spa, yaitu, penyediaan akomodasi sementara dan penyediaan makanan untuk klien dari suatu
spa kesehatan atau spa kecantikan; layanan teater makan malam menjadi penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara;
layanan untuk pemesanan kamar; layanan wine bar; layanan wisata medis dalam bentuk reservasi akomodasi sementara
untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan wisma; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa
pulang; layanan yang menyediakan minuman teh; lounge; melayani makanan dan minuman; melayani minuman beralkohol;
melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; memasok makanan untuk konsumsi segera;
memasok makanan untuk para tunawisma atau yang kurang mampu; memberikan informasi dalam sifat resep untuk minuman;
memberikan informasi di bidang resep dan memasak dari basis data komputer; memberikan informasi online terkait
pemesanan akomodasi liburan; memberikan informasi online terkait pemesanan hotel; memberikan informasi penginapan
melalui Internet; memberikan informasi tentang akomodasi sementara melalui Internet; memberikan informasi tentang
bartending; memberikan informasi tentang karakteristik anggur; memberikan informasi tentang layanan bar; memberikan
informasi tentang layanan crèche; memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman
berbahan dasar kelor; memberikan informasi yang berkaitan dengan hotel; memberikan peringkat dan ulasan restoran;
memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; memberikan ulasan restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan
bar; membuat reservasi hotel untuk orang lain; mencari akomodasi dan jasa agen akomodasi untuk pembuat liburan, turis dan
wisatawan; mengambil layanan makanan cepat saji; mengatur akomodasi hotel; mengatur akomodasi perumahan sementara;
mengatur dan menyediakan akomodasi sementara; mengatur homestay untuk siswa luar negeri; menyajikan makanan dan
minuman; menyajikan makanan dan minuman di bar susu; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan
dan minuman di kafe internet; menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan
dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman di toko donat; menyajikan makanan dan minuman
untuk para tamu; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyajikan minuman di brewpubs;
menyediakan akomodasi di hotel dan motel; menyediakan akomodasi hotel; menyediakan akomodasi liburan; menyediakan
akomodasi perumahan sementara; menyediakan akomodasi sementara; menyediakan akomodasi sementara dalam layanan
apartemen; menyediakan akomodasi sementara di apartemen berlayanan; menyediakan akomodasi sementara di apartemen
liburan; menyediakan akomodasi sementara di fasilitas tempat tinggal yang dibantu; menyediakan akomodasi sementara di
hotel, motel dan rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah
liburan; menyediakan akomodasi sementara sebagai bagian dari paket keramahtamahan; menyediakan akomodasi sementara
untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan akomodasi sementara untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan akomodasi
sementara untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan akomodasi sementara untuk para tamu;
menyediakan fasilitas konferensi; menyediakan fasilitas konferensi, pameran dan pertemuan; menyediakan fasilitas konvensi;
menyediakan fasilitas pameran di hotel; menyediakan fasilitas perkemahan; menyediakan fasilitas pesta dan fungsi sosial
untuk acara-acara khusus; menyediakan fasilitas taman trailer sementara; menyediakan fasilitas untuk pameran; menyediakan
fasilitas untuk pameran dan konferensi; menyediakan fasilitas untuk pameran dan pameran; menyediakan layanan bar;
menyediakan layanan hotel dan motel; menyediakan layanan hunian darurat dalam sifat perumahan sementara; menyediakan
layanan informasi penginapan perjalanan dan layanan agen pemesanan penginapan perjalanan untuk pelancong;
menyediakan layanan katering makanan dan minuman berbahan dasar kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan
katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; menyediakan layanan katering
makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas
pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan layanan
makanan dalam penerbangan di pesawat; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang dewasa dan anak-anak;
menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua, yaitu,
menyediakan makanan dan minuman; menyediakan layanan restoran; menyediakan layanan wisma; menyediakan makanan
dan minuman; menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; menyediakan makanan dan minuman di bistro;
menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak untuk
orang tua; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar;
menyediakan makanan dan minuman di toko donat; menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba;
menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di
restoran; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan
minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan
makanan dan minuman untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman
untuk para tamu; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan
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minuman untuk pasien dan tamu; menyediakan makanan dan penginapan di peternakan Bung; menyediakan makanan dan
penginapan di resor kesehatan yang berspesialisasi dalam mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan;
menyediakan makanan untuk orang yang membutuhkan [layanan amal]; menyediakan makanan, minuman, dan akomodasi
sementara untuk para tamu; menyediakan pemesanan kamar dan layanan pemesanan hotel; menyediakan penginapan
sementara di kamp liburan; menyediakan penginapan sementara untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan penginapan sementara untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan pusat
komunitas untuk pertemuan dan pertemuan sosial; menyediakan pusat penitipan anak; menyediakan pusat penitipan anak
untuk anak-anak, orang cacat atau orang tua; menyediakan pusat penitipan anak untuk orang tua; menyediakan ruang
konferensi; menyediakan saran dan layanan informasi on-line terkait dengan anggur dan pasangan makanan; menyediakan
selimut untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan selimut untuk orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan tempat akomodasi sementara yang ramah untuk binatang peliharaan; menyewakan ruang serba
guna di hotel-hotel untuk mengadakan seminar; naik untuk kuda; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman;
pelayanan ruang minum; pembuatan reservasi penginapan sementara untuk orang lain; pemesanan akomodasi perkemahan;
pemesanan akomodasi sementara; pemesanan akomodasi sementara di sifat rumah liburan; pemesanan dan penyediaan
hotel dan akomodasi sementara dan tempat restoran; pemesanan hotel; pemesanan jasa katering; pemesanan kamar hotel
untuk wisatawan; pemesanan kamar untuk pelancong; pemesanan penginapan; pemesanan penginapan sementara;
pemesanan reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain; pemesanan rumah kos; pengaturan untuk penyediaan makanan;
penginapan turis; pengukiran makanan; penyajian makanan dan minuman; penyediaan fasilitas jamuan dan fungsi sosial
untuk acara-acara khusus; penyediaan fasilitas keperluan umum untuk konvensi, perjamuan makan, acara sosial,
penggalangan dana, dan acara spesial; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan fasilitas untuk keperluan umum untuk
pertemuan, konferensi dan pameran; penyediaan fasilitas untuk konferensi, pameran dan konvensi; penyediaan informasi
dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi
sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan informasi hotel; penyediaan
informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi secara pribadi
mengenai hotel melalui Internet; penyediaan informasi sehubungan dengan hotel, resort dan akomodasi sementara;
penyediaan informasi tentang layanan restoran; penyediaan informasi tentang penyediaan makanan dan minuman;
penyediaan informasi yang berhubungan dengan pemesanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan
restoran; penyediaan informasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang
menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan makanan dan minuman;
penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di hotel;
penyediaan makanan dan minuman untuk perusahaan; penyediaan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara;
penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan
minuman; penyediaan menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang
sedang berlibur melalui situs web; penyediaan pembuatan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan
dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan perawatan sebelum sekolah; penyediaan perawatan
setelah sekolah; penyediaan pertemuan sosial, perjamuan, fungsi acara sosial, konferensi, fasilitas untuk pameran dan
pertemuan; penyediaan pusat penitipan anak; penyediaan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan
dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan reservasi online, pemesanan, dan layanan pencarian untuk
penginapan sementara, akomodasi sementara dan sewa untuk tujuan liburan sementara; penyediaan reservasi untuk hotel
dan restoran melalui suatu website; penyediaan ruang-ruang dan akomodasi-akomodasi sementara untuk pengorganisasian
acara-acara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-perjamuan dan resepsi-resepsi; penyediaan
tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; penyediaan tempat perjamuan makan dan acara sosial untuk acara spesial;
penyediaan ulasan akomodasi dan restoran hotel melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyediaan ulasan
online tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu, memberikan ulasan online tentang restoran, hotel, dan resor yang
menyediakan makanan dan akomodasi melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyewaan air mancur
minuman; penyewaan akomodasi sementara; penyewaan akomodasi sementara di rumah liburan dan apartemen; penyewaan
akomodasi sementara di vila dan bungalow; penyewaan akomodasi sementara untuk liburan; penyewaan alat memasak;
penyewaan alat penerangan; penyewaan alat penerangan untuk mendekorasi rumah pribadi; penyewaan alat penerangan
untuk taman umum; penyewaan alat penerangan untuk tempat parkir; penyewaan bangunan logam dan non-logam;
penyewaan bangunan yang bisa diangkut *; penyewaan bangunan yang dapat dipindah-pindahkan; penyewaan dan
pemesanan kamar dan ruang pertemuan/rapat; penyewaan dan penyewaan peralatan penerangan dan sistem penerangan
untuk digunakan dalam penerangan kota dan acara-acara publik; penyewaan fasilitas perjamuan dan fungsi sosial untuk
acara-acara khusus; penyewaan furnitur untuk hotel; penyewaan furnitur untuk konferensi; penyewaan furnitur, linen dan
pengaturan meja; penyewaan futon; penyewaan handuk untuk hotel; penyewaan hiasan dinding untuk hotel; penyewaan hot
plate listrik; penyewaan hot plate non-listrik; penyewaan kabin liburan; penyewaan kamar sebagai akomodasi sementara;
penyewaan kamar untuk acara sosial; penyewaan kamar untuk fungsi sosial; penyewaan kamar untuk mengadakan acara,
konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan kamar untuk pesta ulang tahun; penyewaan kamar untuk
resepsi pernikahan; penyewaan kasur dan selimut; penyewaan kursi dan meja; penyewaan kursi, meja, linen meja, barang
pecah belah; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang pecah belah untuk konferensi, ekshibisi, pertemuan dan acara
sosial dan perjamuan makan; penyewaan meja dapur; penyewaan meja dapur untuk menyiapkan makanan untuk dikonsumsi
segera; penyewaan mesin pembuat permen kapas; penyewaan mesin pengeluaran minuman; penyewaan pendingin air
minum; penyewaan penginapan sementara; penyewaan penutup lantai untuk hotel; penyewaan peralatan bar; penyewaan
peralatan layanan makanan; penyewaan peralatan makan; penyewaan peralatan makan, peralatan makan, piring, dan
aksesoris meja untuk acara khusus; penyewaan peralatan memasak untuk keperluan industri; penyewaan perlengkapan
lampu; penyewaan piring lecet; penyewaan popcorn popper; penyewaan ruang konferensi; penyewaan ruang pertemuan;
penyewaan ruang sementara; penyewaan ruang serba guna; penyewaan ruang serba guna untuk pesta ulang tahun;
penyewaan ruang serba guna untuk resepsi pernikahan; penyewaan ruangan untuk mengadakan acara, konferensi, konvensi,
pameran, seminar, dan rapat; penyewaan tempat pameran; penyewaan tempat untuk acara dan memberikan informasi yang
berkaitan dengannya; penyewaan unit untuk mengeluarkan minuman panas dan dingin, selain mesin penjual otomatis;
penyiapan makanan; persewaan karpet; persewaan tempat tidur; persewaan tenda; persiapan dan penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di
perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan
makanan, yaitu, pemotongan ham tradisional untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan
ham untuk konsumsi segera; persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; persiapan makanan Spanyol untuk
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konsumsi langsung; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan
makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing; pub; pusat makanan/jajan; pusat perawatan lansia; reservasi akomodasi
hotel; reservasi akomodasi hotel dan makanan; reservasi akomodasi sementara di hotel dan rumah kos; reservasi akomodasi
sementara melalui Internet; reservasi dan pemesanan akomodasi hotel, resor dan motel; reservasi dan pemesanan eco-lodge;
reservasi dan pemesanan penginapan sementara; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara; reservasi sementara
akomodasi; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran khusus menyediakan
makanan sate; restoran masakan khas jepang; restoran pizza; restoran swalayan; restoran yang menawarkan layanan untuk
dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan
layanan 24 jam; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; restoran, bar dan layanan katering; restoran, bar,
dan layanan lounge koktail; ruang es krim; rumah makan; rumah makan cina halal; rumah pemondokan; rumah peristirahatan;
salad bar [layanan restoran]; saran sehubungan dengan persiapan makan; saran tentang resep memasak; sediaan-sediaan
makanan dan minuman; sewa air mancur coklat; sewa bantal; sewa dispenser air; sewa dispenser air minum; sewa rumah
liburan; sewa selimut; sewa tenda; sewa tirai untuk hotel; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan
dan minuman); tempat penitipan hewan peliharaan; tempat pizza; warung kopi; warung makan tradisional; warung yang
menyediakan bakso===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033422
: 17/05/2021 14:27:43
:
: PT Puyo Indonesia Kreasi

540 Etiket

: Jalan Taman Tekno Sektor XI O2 No. 18, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15314., Kota Tangerang Selatan, Banten, 15314
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Siomay Bucang
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Merah, Putih
: 29
: ===Bakso daging sapi; Bakso dan/atau kue (perkedel) gurita; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam; Bakso dan/atau
kue (perkedel) sayuran; Bakso dan/atau lumpia udang; Bakso goreng; Bakso tahu dengan ikan dan/atau ayam; Baso Tahu;
Batagor Goreng; Batagor Kuah; Fish maw (olahan dari ikan); Gulai Tahu; Ikan olahan dalam kaleng; Kembang tahu pita;
Keripik tahu; Pempek; Pempek Sambal; Produk tahu (kacang dadih); Sate Sosis Ayam; Sate Sosis Sapi; Scotch eggs [telur
rebus yang dibungkus dengan daging sosis dan dilapisi dengan remah-remah]; Siomay; Siomay sayuran; Sosis; Sosis ayam;
Sup bakso matzo; Tahu; Tahu Bakso; Tahu Isi; Tahu geprek,; Tahu goreng isi; Tahu keju makanan laut; Tahu kering dengan
ikan/ayam; Tahu pedas; Tumis Tahu; abura-age [potongan tahu goreng]; bakso; bakso ayam; bakso campur; bakso ikan;
bakso ikan udang; bakso ikan yang digoreng; bakso ikan yang tidak digoreng; bakso isi daging ayam cincang; bakso isi daging
ikan cincang; bakso isi daging sapi cincang; bakso lobster yang dibumbui; bakso sapi; bakso sosis (adonan bakso dalam
bentuk sosis); bakso sosis ayam; bakso sosis ikan; bakso sosis sapi; bakso sotong; bakso tahu ayam; bakso tahu ikan; bakso
tahu sapi; bakso telur ayam; bakso telur ikan; bakso telur sapi; bakso urat; batagor; botifarra [sosis]; cheonggukjang jjigae
[Hidangan Korea yang terdiri terutama dari tahu dengan pasta kedelai kaya]; chorizo (sosis babi); dimsum; doenjang jjigae
[Hidangan Korea yang terutama terdiri dari tahu dengan pasta kedelai]; frankfurters [sosis]; hasil olahan ikan untuk makanan
manusia; hidangan pembuka kemasan beku yang terdiri dari patties dan sosis links berbahan dasar sayuran; kacang dadih
(tahu); kacang dadih [tahu]; kielbasa (sosis); kimchi jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari sayuran fermentasi,
daging babi dan tahu]; knockwurst (sosis); kulit sosis dan tiruannya; kulit sosis terbuat dari bahan sintetis; kulit sosis terbuat
dari usus alami; makanan berbahan dasar tahu; makanan siap saji terutama terdiri dari tahu; mortadella (sosis); olahan tahu
untuk isian roti burger; pembungkus sosis, alami atau buatan; pepes tahu; potongan tahu beku-kering [kohri-dofu]; potongan
tahu goreng [abura-age]; produk ikan olahan; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk olahan ikan dalam botol;
roti tahu; selubung sosis; selubung sosis, alami atau buatan; somay; sosis; sosis asap; sosis bologna; sosis corn dog; sosis
daging; sosis daging kalkun; sosis dalam adonan; sosis hot dog; sosis ikan; sosis koktail; sosis sapi; sosis tidak dimasak; sosis
vegetarian; sosis yang diawetkan; sujuk [sosis]; tahu (dadih kacang kedelai); tahu fermentasi; tahu goreng; tahu makanan laut;
usus untuk membuat selubung sosis; wieners [sosis]; yuba [kulit tahu]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2021033423
: 17/05/2021 14:30:16
:
: Nabilah Afifah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl. Anggrek No. 11 Kav DKI, RT.004/008, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Jakarta
Timur, DKI jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13840
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata
: Cheona Men

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kata berwarna Hitam/ Putih
: 3
: ===produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033424
: 17/05/2021 14:36:38
:
: Nabilah Afifah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl. Anggrek No. 11 Kav DKI, RT.004/008, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Jakarta
Timur, DKI jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13840
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Cheona dan Cheona Men Logo Gram
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Huruf C berwarna Hitam/ putih
: 3
: ===produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021033425
: 17/05/2021 14:48:48
:
: Bagus Abdi Sukma, S.Si.

540 Etiket

540 Etiket

: Jalan Kebudayaan No. 61, RT. 004 RW. 001, Kelurahan Parung Serab, Kecamatan
Ciledug, Kota Tangerang, Banten, 15153.
, Kota Tangerang, Banten, 15153
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BOBA BOSS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Merah, Cokelat, Krem, Hijau, Hitam, Putih
: 43
:
===-; Bar; Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Bar, layanan ruang publik, bar
makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich,
cafetaria, kantin & cafe; Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Dekorasi kue; Depot penyediaan makanan dan
minuman; Fasilitas penitipan anak dan penitipan anak harian; Fasilitas perjamuan dan pesta sosial; Jasa Penyedia Makanan
dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa agen untuk memesan hotel dan akomodasi sementara; Jasa akomodasi
sementara; Jasa akomodasi sementara dalam bentuk tenda; Jasa akomodasi sementara dan resor; Jasa bar; Jasa hotel; Jasa
hotel dan resor; Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa informasi hotel, penginapan, dan akomodasi
sementara; Jasa kedai kopi; Jasa klub malam; Jasa konsultasi dan nasihat tentang penyediaan akomodasi sementara; Jasa
konsultasi sehubungan dengan fasilitas hotel; Jasa pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara dalam bentuk tenda;
Jasa pemondokan kemah; Jasa penginapan; Jasa penitipan untuk hewan; Jasa penyedia makanan Kebab; Jasa penyediaan
akomodasi hotel sementara; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa penyediaan fasilitas konferensi,
pertemuan, acara, konvensi dan pameran; Jasa penyediaan fasilitas ruang jamuan; Jasa penyediaan fasilitas ruang konferensi
dan konvensi; Jasa penyediaan fasilitas seminar dan rapat; Jasa penyediaan makanan berupa burger; Jasa penyediaan
makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa
penyediaan makanan nasi uduk; Jasa penyediaan minuman; Jasa penyewaan Pondok Wisata; Jasa penyewaan gedung untuk
tempat konser; Jasa penyewaan ruang konferensi, konvensi, seminar dan rapat; Jasa penyewaan villa; Jasa perkemahan
[pondok untuk berlibur]; Jasa reservasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa reservasi pemesanan untuk
akomodasi dan makan; Jasa resort; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran
yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa
restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa rumah orang tua; Jasa vila; Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan
voucher kamar hotel baik secara individu atau berkelompok; Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings);
Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Jasa/layanan klub makan; Kafe kopi;
Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria;
Kantin; Kedai; Kedai barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai es krim; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai
minuman panas dan dingin; Kedai ramen; Kedai sabu– sabu; Kedai teh; Kedai untuk sarapan; Kedai yang menjual dan
menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang
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menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Kedai yang menyediakan teh bubble; Kopi ( Kafe ); Layanan bar
kopi; Layanan bar minuman anggur; Layanan biro akomodasi (hotel, rumah kos); Layanan hotel yang berupa program
penghargaan insentif; Layanan informasi tentang penyediaan akomodasi sementara; Layanan kafe; Layanan katering
termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari
internet; Layanan katering untuk menyediakan makanan pizza; Layanan kedai bubur kacang hijau; Layanan kedai makan;
Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan keramahtamahan akomodasi, yaitu, menyediakan perumahan sementara; Layanan
losmen; Layanan menjemput makanan; Layanan mie gerobak (kaki lima); Layanan pariwisata sebagai penyediaan informasi
tentang akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk layanan pemesanan yang berkaitan dengannya;
Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan minuman;
Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan pengasuhan anak; Layanan
perhotelan (hospitality); Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan perjamuan;
Layanan pondok penginapan; Layanan pusat penitipan anak anak; Layanan reservasi akomodasi; Layanan reservasi untuk
memesan makanan; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka
kerja waralaba; Layanan tempat tidur dan sarapan; Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan;
Lounge koktail; Memberikan informasi dan bertukar informasi sehubungan dengan makanan dan minuman tidak beralkohol
termasuk melalui Internet; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan
minuman, dan akomodasi sementara; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Mengatur dan
koordinasi akomodasi; Mengatur dan memesan jasa/layanan hotel dan layanan akomodasi; Menyediaan fasilitas untuk
pameran dan eksibisi; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi,
pesta, dan pertunjukan; Menyediakan makanan dan minuman untuk orang yang membutuhkan untuk tujuan amal;
Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pangkeng (Rumah Singgah Sementara);
Pemesanan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan ruang
rapat (meeting); Pemesanan meja restoran secara online; Pengetean (Tempat Penyediaan Kudapan); Penginapan untuk
liburan; Penilaian akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi untuk wisma; Penyediaan akses ke
lounge VIP; Penyediaan fasilitas dapur; Penyediaan fasilitas untuk pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi
dan pameran; Penyediaan informasi tentang layanan akomodasi sementara; Penyediaan katering; Penyediaan layanan
informasi penginapan dan restoran; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Penyewaan akomodasi
liburan; Penyewaan akomodasi sementara; Penyewaan losmen; Penyewaan rumah mobil [akomodasi sementara];
Penyewaan tempat untuk acara sosial; Penyewaan tisu basah; Perhotelan; Pondok penyediaan makanan sate; Pusat Jajanan
Serba Ada (Pujasera); Pusat penitipan anak; Pusat taman kanak-kanak dan penitipan anak; Restoran; Restoran Jepang;
Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan;
Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman; Restoran daging panggang; Restoran dengan
layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan panggangan
daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i; Ruang es krim (parlours); Rumah Makan yang
menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Rumah bir; Sediaan-sediaan makanan;
Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Teknik menyeduh dengan menuangkan air panas ke alas kopi yang
sudah digiling; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat
penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menghidangkan kudapan; Tempat yang menyediakan
makanan dan minuman; Tempat yang meyediakan minuman beralkohol (izakaya); Warung makan; Warung penyediaan
makanan sate; akomodasi sementara; akomodasi sementara dan layanan katering untuk para tamu; akomodasi sementara
yang disediakan oleh peternakan Bung; akomodasi sementara yang disediakan oleh rumah singgah; anak prasekolah dan
perawatan bayi di pusat penitipan anak; angkringan; apartemen berlayanan; bar dan layanan katering; bar kopi; cafe yang
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; dekorasi kue; dekorasi makanan; delicatessens [restoran];
hidangan istimewa kampung (HIK); hotel yang diperpanjang tinggal; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel,
restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; informasi dan saran sehubungan dengan
persiapan makan; informasi sehubungan dengan persiapan makan; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi hotel; jasa
agen perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa agen perjalanan untuk memesan akomodasi hotel; jasa agen
perjalanan untuk memesan akomodasi sementara; jasa agen perjalanan untuk mengatur akomodasi sementara; jasa agen
perjalanan untuk pemesanan akomodasi; jasa agen perjalanan untuk pemesanan dan membuat pemesanan akomodasi dan
hotel; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi hotel; jasa agen
perjalanan, yaitu, membantu reservasi dan pemesanan untuk penginapan melalui jaringan komputer, jaringan komunikasi
komputer global, dan jaringan seluler; jasa biro akomodasi; jasa biro akomodasi [hotel, rumah kos]; jasa hotel khusus yang
diberikan sebagai bagian dari suatu program untuk tamu hotel yang sering berkunjung; jasa informasi, saran dan konsultasi
yang berkaitan dengan jasa katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering bisnis; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering hotel; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan jasa kontrak untuk katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan menyediakan makanan untuk orang yang
membutuhkan [layanan amal]; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan pemesanan jasa katering; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa kafe; jasa katering; jasa katering bisnis; jasa katering
hotel; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pameran,
pengecapan dan acara publik; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pernikahan dan acara pribadi; jasa
katering untuk kafetaria perusahaan; jasa katering untuk lembaga pendidikan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan
minuman; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang kuliner; jasa konsultasi di
bidang perhotelan; jasa konsultasi di bidang seni kuliner; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa
kontrak untuk katering; jasa layanan kemah selama liburan; jasa memasak makanan; jasa penerima tamu, yaitu mengatur
reservasi makanan dan reservasi hotel; jasa penginapan wisatawan; jasa penyediaan kedai buah; jasa penyediaan kopi untuk
kantor; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa penyediaan
minuman dengan boba; jasa penyewaan ruang pertemuan; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa reservasi untuk
penyediaan akomodasi perumahan sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur; jasa restoran; jasa restoran
dan katering; jasa tempat makan yang menyajikan kudapan; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang
disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; jasa/layanan penyewaan ruang; kafe;
kafe bermain anak-anak; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kaferestoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; katering makanan dan minuman; katering makanan
dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan minuman untuk institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan
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makan; katering makanan dan minuman untuk pesta koktail; katering yang menyediakan makanan dan minuman; kedai ayam
goreng; kedai roti dan kue (bakeries); kedai teh; keramahtamahan perusahaan dalam sifat menyediakan makanan dan
minuman; konsultasi yang disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline di bidang akomodasi sementara; layanan agen
untuk pemesanan akomodasi hotel; layanan agen untuk pemesanan akomodasi sementara; layanan agen untuk pemesanan
restoran; layanan akomodasi hotel; layanan akomodasi perhotelan; layanan akomodasi sementara yang disediakan oleh kamp
liburan; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat
menyediakan akomodasi sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi
sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di
pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga;
layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal,
yaitu, menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi
sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak
dengan kebutuhan khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan
amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga anak; layanan amal, yaitu, menyediakan
makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan asrama; layanan asrama turis; layanan bar;
layanan bar dan bistro; layanan bar dan koktail; layanan bar dan restoran; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar kopi
dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bar susu; layanan bar teh; layanan bar yang mengutamakan jus
buah dan jus sayuran; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan bartending; layanan bawa pulang makanan dan
minuman; layanan biro akomodasi [perantara pemesanan untuk hotel, rumah kos atau sejenisnya]; layanan bistro; layanan
cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan dekorasi cookie khusus; layanan hostel pemuda; layanan
hotel; layanan hotel dan motel; layanan hotel dan restoran; layanan hotel hewan peliharaan; layanan hotel liburan; layanan
hotel resor; layanan hotel untuk pelanggan pilihan; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, motel dan resor; layanan
hotel, motel, dan rumah kos; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi bar;
layanan informasi hotel; layanan informasi restoran; layanan informasi restoran dan bar; layanan jus bar; layanan kafe dan bar
makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria;
layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan kantin; layanan kantin swalayan; layanan katering
keliling; layanan katering luar; layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan
katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk menyediakan masakan Spanyol; layanan katering untuk
menyediakan masakan bergaya Eropa; layanan katering untuk menyediakan masakan vegan; layanan katering untuk panti
jompo; layanan katering untuk pusat konferensi; layanan katering untuk rangkaian keramahtamahan; layanan katering untuk
rumah pensiun; layanan katering untuk rumah sakit; layanan katering untuk sekolah; layanan kedai kopi dan makanan ringan;
layanan kedai minuman; layanan kennel boarding untuk hewan peliharaan; layanan kios makanan menjadi layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman; layanan koki pribadi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan;
layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan lounge airport; layanan lounge hotel; layanan lounge koktail;
layanan makan malam dan restoran; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang
bisa dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang; layanan minum teh; layanan motel; layanan pariwisata medis menjadi
pemesanan atau pemesanan hotel atau akomodasi sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan pembuatan
bir; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan dan pemesanan
untuk restoran dan makanan; layanan pemesanan kamar hotel; layanan pemesanan kamar hotel secara online; layanan
pemesanan untuk akomodasi hotel untuk orang lain; layanan pemesanan untuk hotel; layanan penerimaan untuk akomodasi
sementara [manajemen kedatangan dan keberangkatan]; layanan pengasuhan anak; layanan penginapan resor; layanan
penginapan tempat tidur dan sarapan; layanan penginapan wisatawan; layanan penitipan anak; layanan penitipan anak
[penitipan anak]; layanan penitipan anak anjing; layanan penitipan hewan peliharaan; layanan penyediaan minuman yang bisa
dibawa pulang; layanan perawatan tangguh dalam sifat penitipan anak dewasa; layanan persiapan makanan; layanan
prasmanan untuk lounge koktail; layanan pusat penitipan anak; layanan pusat penitipan anak dan penitipan anak; layanan
rantai restoran; layanan rantai rumah kopi; layanan reservasi akomodasi sementara; layanan reservasi akomodasi sementara
dalam sifat membuat reservasi dan pemesanan penginapan ramah lingkungan melalui situs web; layanan reservasi dan
pemesanan untuk restoran; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi hotel disediakan melalui Internet; layanan
reservasi restoran; layanan restoran Eropa; layanan restoran Italia; layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling;
layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran ramen; layanan restoran soba; layanan restoran sushi; layanan restoran
swalayan; layanan restoran tempura; layanan restoran turis; layanan restoran udon; layanan restoran udon dan soba; layanan
restoran washoku; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang
minum teh; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan rumah kopi;
layanan rumah kos; layanan rumah pensiun; layanan rumah untuk turis; layanan salad bar; layanan snack-bar; layanan snackbar dan kantin; layanan sommelier untuk penyediaan saran yang berkaitan dengan anggur, dan anggur dan pasangan
makanan; layanan spa, yaitu, penyediaan akomodasi sementara dan penyediaan makanan untuk klien dari suatu spa
kesehatan atau spa kecantikan; layanan teater makan malam menjadi penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara;
layanan untuk pemesanan kamar; layanan wine bar; layanan wisata medis dalam bentuk reservasi akomodasi sementara
untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan wisma; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa
pulang; layanan yang menyediakan minuman teh; lounge; melayani makanan dan minuman; melayani minuman beralkohol;
melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; memasok makanan untuk konsumsi segera;
memasok makanan untuk para tunawisma atau yang kurang mampu; memberikan informasi dalam sifat resep untuk minuman;
memberikan informasi di bidang resep dan memasak dari basis data komputer; memberikan informasi online terkait
pemesanan akomodasi liburan; memberikan informasi online terkait pemesanan hotel; memberikan informasi penginapan
melalui Internet; memberikan informasi tentang akomodasi sementara melalui Internet; memberikan informasi tentang
bartending; memberikan informasi tentang karakteristik anggur; memberikan informasi tentang layanan bar; memberikan
informasi tentang layanan crèche; memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman
berbahan dasar kelor; memberikan informasi yang berkaitan dengan hotel; memberikan peringkat dan ulasan restoran;
memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; memberikan ulasan restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan
bar; membuat reservasi hotel untuk orang lain; mencari akomodasi dan jasa agen akomodasi untuk pembuat liburan, turis dan
wisatawan; mengambil layanan makanan cepat saji; mengatur akomodasi hotel; mengatur akomodasi perumahan sementara;
mengatur dan menyediakan akomodasi sementara; mengatur homestay untuk siswa luar negeri; menyajikan makanan dan
minuman; menyajikan makanan dan minuman di bar susu; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan
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dan minuman di kafe internet; menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan
dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman di toko donat; menyajikan makanan dan minuman
untuk para tamu; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyajikan minuman di brewpubs;
menyediakan akomodasi di hotel dan motel; menyediakan akomodasi hotel; menyediakan akomodasi liburan; menyediakan
akomodasi perumahan sementara; menyediakan akomodasi sementara; menyediakan akomodasi sementara dalam layanan
apartemen; menyediakan akomodasi sementara di apartemen berlayanan; menyediakan akomodasi sementara di apartemen
liburan; menyediakan akomodasi sementara di fasilitas tempat tinggal yang dibantu; menyediakan akomodasi sementara di
hotel, motel dan rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah
liburan; menyediakan akomodasi sementara sebagai bagian dari paket keramahtamahan; menyediakan akomodasi sementara
untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan akomodasi sementara untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan akomodasi
sementara untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan akomodasi sementara untuk para tamu;
menyediakan fasilitas konferensi; menyediakan fasilitas konferensi, pameran dan pertemuan; menyediakan fasilitas konvensi;
menyediakan fasilitas pameran di hotel; menyediakan fasilitas perkemahan; menyediakan fasilitas pesta dan fungsi sosial
untuk acara-acara khusus; menyediakan fasilitas taman trailer sementara; menyediakan fasilitas untuk pameran; menyediakan
fasilitas untuk pameran dan konferensi; menyediakan fasilitas untuk pameran dan pameran; menyediakan layanan bar;
menyediakan layanan hotel dan motel; menyediakan layanan hunian darurat dalam sifat perumahan sementara; menyediakan
layanan informasi penginapan perjalanan dan layanan agen pemesanan penginapan perjalanan untuk pelancong;
menyediakan layanan katering makanan dan minuman berbahan dasar kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan
katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; menyediakan layanan katering
makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas
pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan layanan
makanan dalam penerbangan di pesawat; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang dewasa dan anak-anak;
menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua, yaitu,
menyediakan makanan dan minuman; menyediakan layanan restoran; menyediakan layanan wisma; menyediakan makanan
dan minuman; menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; menyediakan makanan dan minuman di bistro;
menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak untuk
orang tua; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar;
menyediakan makanan dan minuman di toko donat; menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba;
menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di
restoran; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan
minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan
makanan dan minuman untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman
untuk para tamu; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman
untuk pasien dan tamu; menyediakan makanan dan penginapan di peternakan Bung; menyediakan makanan dan penginapan
di resor kesehatan yang berspesialisasi dalam mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan; menyediakan
makanan untuk orang yang membutuhkan [layanan amal]; menyediakan makanan, minuman, dan akomodasi sementara
untuk para tamu; menyediakan pemesanan kamar dan layanan pemesanan hotel; menyediakan penginapan sementara di
kamp liburan; menyediakan penginapan sementara untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan
penginapan sementara untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan pusat komunitas untuk
pertemuan dan pertemuan sosial; menyediakan pusat penitipan anak; menyediakan pusat penitipan anak untuk anak-anak,
orang cacat atau orang tua; menyediakan pusat penitipan anak untuk orang tua; menyediakan ruang konferensi; menyediakan
saran dan layanan informasi on-line terkait dengan anggur dan pasangan makanan; menyediakan selimut untuk anak-anak
yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan selimut untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan tempat akomodasi sementara yang ramah untuk binatang peliharaan; menyewakan ruang serba guna di hotelhotel untuk mengadakan seminar; naik untuk kuda; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; pelayanan ruang
minum; pembuatan reservasi penginapan sementara untuk orang lain; pemesanan akomodasi perkemahan; pemesanan
akomodasi sementara; pemesanan akomodasi sementara di sifat rumah liburan; pemesanan dan penyediaan hotel dan
akomodasi sementara dan tempat restoran; pemesanan hotel; pemesanan jasa katering; pemesanan kamar hotel untuk
wisatawan; pemesanan kamar untuk pelancong; pemesanan penginapan; pemesanan penginapan sementara; pemesanan
reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain; pemesanan rumah kos; pengaturan untuk penyediaan makanan; penginapan
turis; pengukiran makanan; penyajian makanan dan minuman; penyediaan fasilitas jamuan dan fungsi sosial untuk acaraacara khusus; penyediaan fasilitas keperluan umum untuk konvensi, perjamuan makan, acara sosial, penggalangan dana, dan
acara spesial; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan fasilitas untuk keperluan umum untuk pertemuan, konferensi dan
pameran; penyediaan fasilitas untuk konferensi, pameran dan konvensi; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan
di restoran melalui Internet; penyediaan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang
yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan informasi hotel; penyediaan informasi mengenai jasa restoran,
katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi secara pribadi mengenai hotel melalui Internet;
penyediaan informasi sehubungan dengan hotel, resort dan akomodasi sementara; penyediaan informasi tentang layanan
restoran; penyediaan informasi tentang penyediaan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang berhubungan dengan
pemesanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran; penyediaan informasi yang berkaitan dengan
penyiapan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan
bar melalui situs web; penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di hotel; penyediaan makanan dan minuman untuk perusahaan; penyediaan makanan
dan minuman, dan akomodasi sementara; penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji; penyediaan makanan yang
dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; penyediaan menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi
sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan pembuatan reservasi kamar hotel
dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan perawatan
sebelum sekolah; penyediaan perawatan setelah sekolah; penyediaan pertemuan sosial, perjamuan, fungsi acara sosial,
konferensi, fasilitas untuk pameran dan pertemuan; penyediaan pusat penitipan anak; penyediaan reservasi kamar hotel dan
akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan reservasi online,
pemesanan, dan layanan pencarian untuk penginapan sementara, akomodasi sementara dan sewa untuk tujuan liburan
sementara; penyediaan reservasi untuk hotel

Halaman 762 dari 1262

dan restoran melalui suatu website; penyediaan ruang-ruang dan akomodasi-akomodasi sementara untuk pengorganisasian
acara-acara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-perjamuan dan resepsi-resepsi; penyediaan
tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; penyediaan tempat perjamuan makan dan acara sosial untuk acara spesial;
penyediaan ulasan akomodasi dan restoran hotel melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyediaan ulasan
online tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu, memberikan ulasan online tentang restoran, hotel, dan resor yang
menyediakan makanan dan akomodasi melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyewaan air mancur
minuman; penyewaan akomodasi sementara; penyewaan akomodasi sementara di rumah liburan dan apartemen; penyewaan
akomodasi sementara di vila dan bungalow; penyewaan akomodasi sementara untuk liburan; penyewaan alat memasak;
penyewaan alat penerangan; penyewaan alat penerangan untuk mendekorasi rumah pribadi; penyewaan alat penerangan
untuk taman umum; penyewaan alat penerangan untuk tempat parkir; penyewaan bangunan logam dan non-logam;
penyewaan bangunan yang bisa diangkut *; penyewaan bangunan yang dapat dipindah-pindahkan; penyewaan dan
pemesanan kamar dan ruang pertemuan/rapat; penyewaan dan penyewaan peralatan penerangan dan sistem penerangan
untuk digunakan dalam penerangan kota dan acara-acara publik; penyewaan fasilitas perjamuan dan fungsi sosial untuk
acara-acara khusus; penyewaan furnitur untuk hotel; penyewaan furnitur untuk konferensi; penyewaan furnitur, linen dan
pengaturan meja; penyewaan futon; penyewaan handuk untuk hotel; penyewaan hiasan dinding untuk hotel; penyewaan hot
plate listrik; penyewaan hot plate non-listrik; penyewaan kabin liburan; penyewaan kamar sebagai akomodasi sementara;
penyewaan kamar untuk acara sosial; penyewaan kamar untuk fungsi sosial; penyewaan kamar untuk mengadakan acara,
konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan kamar untuk pesta ulang tahun; penyewaan kamar untuk
resepsi pernikahan; penyewaan kasur dan selimut; penyewaan kursi dan meja; penyewaan kursi, meja, linen meja, barang
pecah belah; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang pecah belah untuk konferensi, ekshibisi, pertemuan dan acara
sosial dan perjamuan makan; penyewaan meja dapur; penyewaan meja dapur untuk menyiapkan makanan untuk dikonsumsi
segera; penyewaan mesin pembuat permen kapas; penyewaan mesin pengeluaran minuman; penyewaan pendingin air
minum; penyewaan penginapan sementara; penyewaan penutup lantai untuk hotel; penyewaan peralatan bar; penyewaan
peralatan layanan makanan; penyewaan peralatan makan; penyewaan peralatan makan, peralatan makan, piring, dan
aksesoris meja untuk acara khusus; penyewaan peralatan memasak untuk keperluan industri; penyewaan perlengkapan
lampu; penyewaan piring lecet; penyewaan popcorn popper; penyewaan ruang konferensi; penyewaan ruang pertemuan;
penyewaan ruang sementara; penyewaan ruang serba guna; penyewaan ruang serba guna untuk pesta ulang tahun;
penyewaan ruang serba guna untuk resepsi pernikahan; penyewaan ruangan untuk mengadakan acara, konferensi, konvensi,
pameran, seminar, dan rapat; penyewaan tempat pameran; penyewaan tempat untuk acara dan memberikan informasi yang
berkaitan dengannya; penyewaan unit untuk mengeluarkan minuman panas dan dingin, selain mesin penjual otomatis;
penyiapan makanan; persewaan karpet; persewaan tempat tidur; persewaan tenda; persiapan dan penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di
perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan
makanan, yaitu, pemotongan ham tradisional untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan
ham untuk konsumsi segera; persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; persiapan makanan Spanyol untuk
konsumsi langsung; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan
makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing; pub; pusat makanan/jajan; pusat perawatan lansia; reservasi akomodasi
hotel; reservasi akomodasi hotel dan makanan; reservasi akomodasi sementara di hotel dan rumah kos; reservasi akomodasi
sementara melalui Internet; reservasi dan pemesanan akomodasi hotel, resor dan motel; reservasi dan pemesanan eco-lodge;
reservasi dan pemesanan penginapan sementara; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara; reservasi sementara
akomodasi; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran khusus menyediakan
makanan sate; restoran masakan khas jepang; restoran pizza; restoran swalayan; restoran yang menawarkan layanan untuk
dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan
layanan 24 jam; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; restoran, bar dan layanan katering; restoran, bar,
dan layanan lounge koktail; ruang es krim; rumah makan; rumah makan cina halal; rumah pemondokan; rumah peristirahatan;
salad bar [layanan restoran]; saran sehubungan dengan persiapan makan; saran tentang resep memasak; sediaan-sediaan
makanan dan minuman; sewa air mancur coklat; sewa bantal; sewa dispenser air; sewa dispenser air minum; sewa rumah
liburan; sewa selimut; sewa tenda; sewa tirai untuk hotel; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan
dan minuman); tempat penitipan hewan peliharaan; tempat pizza; warung kopi; warung makan tradisional; warung yang
menyediakan bakso===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033426
: 17/05/2021 14:49:02
:
: PT. RASA UNGGUL NUSANTARA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SOUTH QUARTER TOWER A LANTAI 18 UNIT G-F, CILANDAK BARAT,
CILANDAK , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: caritoraso + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Toska, Kuning Tua, Coklat Tua
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Penyediaan katering; Restoran; jasa katering bisnis; jasa penyediaan makanan
dan minuman untuk acara; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; menyajikan makanan dan minuman di perusahaan
ritel dan takeaway; penyajian makanan dan minuman; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan
antar; rumah makan===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033427
: 17/05/2021 14:50:48
:
: SHENZHEN CREALITY 3D TECHNOLOGY CO., LTD

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1808, JINXIUHONGDU BUILDING, MEILONG BLVD,
XINNIU COMMUNITY, MINZHI STREET, LONGHUA DISTRICT,
SHENZHEN CITY, 518131 CHINA
: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HALOT
: HALOT : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 7
: ===Mesin pengukir; Mesin ukiran terkomputerisasi; Pena cetak 3D; Printer 3D; cetakan [bagian mesin]; cetakan menjadi
bagian dari mesin untuk pengolahan plastik; injeksi plastik mesin molding; mencetak kepala untuk mesin cetak industri; mesin
cetak kompresi; mesin die-stamping; mesin embossing; mesin kaca-kerja; mesin manufaktur gelas; mesin pemotong; mesin
untuk pengolahan plastik; penanganan mesin, [manipulator] otomatis; robot industri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033428
: 17/05/2021 14:56:29
:
: SHENZHEN CREALITY 3D TECHNOLOGY CO., LTD

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1808, JINXIUHONGDU BUILDING, MEILONG BLVD,
XINNIU COMMUNITY, MINZHI STREET, LONGHUA DISTRICT,
SHENZHEN CITY, 518131 CHINA
: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ENDER
: ENDER : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 7
: ===Mesin pengukir; Mesin ukiran terkomputerisasi; Pena cetak 3D; Printer 3D; cetakan [bagian mesin]; cetakan menjadi
bagian dari mesin untuk pengolahan plastik; injeksi plastik mesin molding; mencetak kepala untuk mesin cetak industri; mesin
cetak kompresi; mesin die-stamping; mesin embossing; mesin kaca-kerja; mesin manufaktur gelas; mesin pemotong; mesin
untuk pengolahan plastik; penanganan mesin, [manipulator] otomatis; robot industri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021033429
: 17/05/2021 14:56:40
:
: Braemar Worldwide Limited

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 3rd Floor, J & C Building, P.O. Box 362, Road Town, Tortola, Virgin Islands (British),
VG 1110
: Decy Putri Yudianti S.Sn., M.Ba
: General Paten International Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NOBU neo & Gambar
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Biru, dan Putih / Yellow, Blue, and White
: 36
: ===Jasa pembayaran tagihan, transaksi elektronik kredit dan debit, transfer dana elektronik, pembayaran tunai, penggantian

740

uang tunai yang diberikan dengan kartu kredit dan kartu debit, transaksi tunai elektronik, jasa pemrosesan pembayaran, jasa
otentikasi dan verifikasi transaksi; Jasa penyediaan transaksi komersial yang aman; Jasa perbankan; Layanan keuangan,
perbankan dan kredit; Layanan pemrosesan pembayaran, seperti kartu debit, kartu kredit, kartu prabayar, kartu hadiah, kartu
dengan deposit uang dan kartu pembayaran layanan pemrosesan transaksi; Layanan perbankan disediakan on-line dari basis
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data komputer atau internet; Layanan perbankan pribadi; Layanan transaksi elektronik keuangan melalui jaringan komunikasi
global; jasa penyediaan transaksi keuangan yang aman; jasa perbankan melalui telepon; jasa perbankan yang disediakan
melalui telepon genggam/seluler; jasa transaksi keuangan online; jasa-jasa perbankan dan keuangan secara online; jasa-jasa
transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global; jasa/layanan transaksi keuangan; layanan
keuangan, yaitu, menyediakan, memproses, memverifikasi dan mengotentikasi pembayaran mobile dan transaksi tanpa
kontak langsung dan transaksi pembayaran tagihan dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler;
layanan keuangan, yaitu, menyediakan, memproses, memverifikasi dan mengotentikasi pembayaran mobile dan transaksi
tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler; layanan keuangan, yaitu,
pemrosesan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung, dan transaksi pembayaran tagihan dengan pengecer,
pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler; layanan pemrosesan pembayaran, yaitu, kartu kredit, kartu hadiah, kartu
debit dan layanan pemrosesan transaksi kartu pra-bayar; layanan perbankan dan keuangan; layanan perbankan disediakan
melalui telepon seluler; layanan perbankan elektronik; layanan perbankan elektronik melalui jaringan komputer global; layanan
perbankan online yang dapat diakses melalui aplikasi selular yang dapat diunduh; layanan perbankan online yang dapat
diakses melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh; layanan perbankan otomatis; layanan perbankan terkomputerisasi;
melakukan transaksi keuangan; melakukan transaksi keuangan secara online; melakukan transaksi pembayaran tanpa uang
tunai; memberikan informasi perbankan; mengatur transaksi keuangan; mengeluarkan dan menyediakan tanda terima untuk
pembayaran elektronik dan transaksi pembayaran; pemrosesan transaksi keuangan; pemrosesan transaksi keuangan secara
daring melalui database komputer atau melalui jaringan informasi global atau melalui telekomunikasi atau perangkat seluler
atau pada titik penjualan; pemrosesan transaksi pembayaran; pemrosesan transaksi pembayaran melalui Internet;
pemrosesan transaksi rekening tabungan; pemrosesan transaksi transfer bank; pemrosesan transaksi tunai elektronik;
penyediaan situs web yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran;
perbankan elektronik dan layanan keuangan terkomputerisasi atau otomatis; perbankan elektronik melalui jaringan komputer
global [Internet banking]; perbankan melalui jaringan komunikasi global; perbankan swasta; transaksi keuangan; transaksi
keuangan dan moneter; transaksi keuangan online===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021033430
: 17/05/2021 15:02:03
:
: Sarwindah Lestari, Rimar Callista

540 Etiket

: Jalan Tulip Blok J3 No. 11 Sektor III.2 Puspita Loka BSD, RT. 001 RW. 003,
Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan,
Banten, 15310., Kota Tangerang Selatan, Banten, 15310
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Rimar
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 41
: ===Acara yang tidak dapat diunduh yang menampilkan program televisi dan dalam bentuk pendek serta gambar bergerak
dalam bentuk komedi, drama, berita, realitas, dan variasi konten; Balai musik; Distribusi [selain transportasi] video; Distribusi
tape video; Hiburan dalam bentuk serial televisi dan konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing menampilkan
realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs web yang memuat
presentasi fotografi, video, dan prosa, klip film terkait serta materi multimedia lainnya yang menampilkan drama serial televisi,
aksi dan petualangan; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel,
makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi,
layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis
data komputer atau melalui Internet; Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; Informasi hiburan, hiburan dalam sifat
pertunjukan langsung; Jasa penyedia hiburan melalui sistem berbasis web dan portal online untuk pelanggan untuk
berpartisipasi dalam permainan elektronik online yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga
elektronik dan olahraga virtual; Jasa Instruktur snorkeling dan diving; Jasa hiburan dalam bentuk penampilan khusus dari
maskot berkostum atau regu penari dalam permainan, pameran, klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya, pertunjukan spesial
dan pesta yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa
hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi film gambar bergerak, acara televisi,
acara khusus untuk tujuan hiburan sosial, dan konten hiburan multimedia; Jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan teater,
musikal atau komedi secara langsung; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial televisi, dan konten
hiburan dalam bentuk pendek yang masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Jasa hiburan
dalam bentuk seri video mengenai keuangan; Jasa hiburan dan pendidikan dalam bentuk pengaturan, penyelenggaraan dan
pelaksanaan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan,
kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang terdiri dari atlet permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan atlet
olahraga virtual, layar interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dan pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan
informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa hiburan film, video dan teater; Jasa hiburan, yaitu,
acara serial yang menampilkan permainan papan seluncur yang ditayangkan melalui platform berbagi video online; Jasa
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hiburan, yaitu, jasa penyediaan program hiburan dan konten yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk
anak-anak dan orang dewasa muda melalui televisi, satelit, Internet, jaringan nirkabel dan jaringan komunikasi elektronik
lainnya, dimana program hiburan dan konten tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang
ditargetkan untuk anak-anak dan orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel
antropomorfisme dan karakter sayuran antropomorfisme; Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan
turnamen dan kompetisi permainan komputer dan video dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif
dan kontes yang terpusat di sekitar permainan komputer dan video; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan acara televisi
yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan di bidang video di
bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa hiburan, yaitu,
penyediaan film berkelanjutan, pertunjukan dan segmen yang menampilkan komedi, drama, aksi, petualangan, dan/atau
animasi yang disampaikan melalui internet; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di
bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan kebudayaan; Jasa informasi, pemberian nasehat
dan konsultasi yang berkaitan dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan,
publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater,
permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat
dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan
langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio,
konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan, penyelenggaraan dan pengorganisasian
acara dan kompetisi; Jasa kegiatan olahraga dan kebudayaan, jasa hiburan, yaitu, mengadakan, melaksanakan dan mengatur
konser, pertunjukan musik secara langsung, penerbitan dan/atau pengeditan, termasuk pada jaringan telekomunikasi global
(mirip dengan internet) atau akses pribadi atau yang sudah direservasi (intranet) untuk jurnal yang tidak dapat diunduh,
majalah, majalah periodik, buletin, buku elektronik, blog, konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk
arsip multimedia yang tidak dapat diunduh yang berisi audio, video, teks, biner, gambar tidak bergerak, dan grafik dalam
bidang musik; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan promosi acara olahraga; Jasa manajemen acara; Jasa mengatur,
menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser, pertunjukan langsung, acara khusus hiburan, acara seni
dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa
mengorganisir, mengatur, dan melakukan acara olahraga, yaitu balap lari dan jalan dan acara terkait dengan kebugaran fisik;
Jasa pelatihan snorkeling; Jasa pemasaran acara dan/atau hiburan, pembuatan konsep, pengembangan dan pelaksanaan
model acara secara wajar; Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni
dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa
pemesanan tiket untuk pertunjukan secara langsung; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah
komik dan novel bergambar yang menyajikan cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan
film bioskop; produksi dan distribusi program televisi dan radio; prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan video; jasa-jasa
hiburan, yaitu produksi multimedia pertunjukan hiburan dan program interaktif untuk distribusi melalui televisi, kabel, satelit,
media audio dan video, kartrid, disk komputer dan alat-alat digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia hiburan, berita
dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program berkelanjutan
yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat komunikasi nirkabel,
yaitu telepon seluler, tablet, komputer dan alat genggam nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan televisi, yaitu,
penciptaan, produksi dan distribusi gambar yang dihasilkan komputer untuk film bioskop, film animasi, video, video animasi,
program televisi; jasa-jasa produksi animasi; jasa penyediaan animasi efek khusus televisi dan gambar bergerak audio dan
visual untuk film, video dan televisi; jasa-jasa hiburan, yaitu, program televisi seri yang sedang berjalan yang menyajikan
kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung; pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film dan pita video;
jasa-jasa gedung bioskop, yaitu, pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan teater langsung
yang menyajikan karakter-karakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif secara on-line
melalui jaringan elektronik yang dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan permainan komputer
secara online; penyediaan situs web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop,
program televisi animasi dan permainan video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang berhubungan dengan
buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik; jasa-jasa taman hiburan
dan theme park; jasa-jasa pendidikan, yaitu pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan program
pendidikan dibidang buku komik; Jasa pengadaan acara pertunjukan untuk tujuan budaya dan hiburan; Jasa pengadaan tiket
untuk acara-acara hiburan dan olahraga; Jasa pengaturan dan penyelenggaraan acara Pernikahan (hiburan); Jasa
pengembangan konten untuk hiburan; Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi program radio,
program televisi, gambar bergerak, konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyedia permainan
olahraga snorkelling dan diving; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter,
acara terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman seni dan budaya; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi,
musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui jaringan
telekomunikasi, jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel; Jasa
penyediaan informasi hiburan di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik,
inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan
(wellness) yang disediakan melalui sebuah situs web; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan budaya;
Jasa penyediaan konten permainan melalui online; Jasa penyediaan nada dering yang tidak dapat diunduh, musik, video, dan
gambar yang direkam sebelumnya untuk digunakan pada perangkat komunikasi seluler; Jasa penyediaan panduan interaktif
untuk mencari, memilih, merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak, konten hiburan multimedia, podcast,
dan rekaman suara; Jasa penyediaan program televisi, radio, audio, video, podcast, dan webcast yang berkelanjutan; Jasa
penyediaan informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi yang dipersonalisasi dari program pendidikan, hiburan, film, acara
seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa
penyelenggaraan acara kendaraan offroad untuk hiburan atau olahraga; Jasa penyewaan tempat pertunjukan; Jasa
perencanaan pertunjukan hiburan; Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan olah raga, pendidikan dan kebudayaan; Jasa
presentasi pertunjukan permainan; Jasa produksi dan presentasi/penyuguhan untuk kompetisi, acara pentas panggung,
pertunjukkan langsung dan acara dengan partisipasi; Jasa produksi pertunjukan; Jasa produksi program video musik untuk
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siaran pada jaringan komputer; Jasa produksi program video untuk siaran pada jaringan komputer; Jasa publikasi dan
presentasi ulasan, survei, dan peringkat (rating), dan menyediakan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk posting
dan berbagi ulasan, survei, dan peringkat yang berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan
budaya, konser, langsung pertunjukan, kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa taman
hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Jasa videografi; Jasa-jasa agensi tiket online,
yaitu, menyediakan tiket dan voucher untuk penerimaan pada acara olah raga, budaya dan hiburan.; Jasa-jasa hiburan
komputer dan video game; Jasa-jasa hiburan permainan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan
manajemen keuangan melalui audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen
keuangan melalui media audio dan video; Jurnal online, yaitu blog dan video log yang berisi konten multimedia; Klub
penggemar untuk tujuan hiburan; Konten buatan pengguna dan strategi periklanan online; Layanan acara amal, seperti
pendampingan akademik; Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan, olahraga, pendidikan dan acara budaya;
Layanan bantuan untuk mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan,
rekreasi dan olahraga; Layanan hiburan berupa penampilan personal dengan mengenakan maskot berkostum atau tim tari di
pertandingan dan eksebisi bola basket, klinik, kamp, promosi-promosi, dan acara-acara lainnya yang berhubungan dengan
bola basket, acara khusus dan pesta; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten hiburan, yaitu film,
program televisi, klip video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang komedi, drama,
aksi, variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan animasi, melalui
jaringan internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan dalam
bentuk pertunjukan musik langsung; Layanan hiburan dalam sifat menghadirkan pertunjukan musik secara langsung; Layanan
hiburan dalam sifat pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi rekaman suara musik dan rekaman video;
Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan film, musik, olahraga, video
dan teater, produksi film, selain film iklan; Layanan hiburan termasuk pertunjukan musik live berkala; Layanan hiburan untuk
perjalanan, yaitu, menyediakan basis data interaktif online berupa video dan konten buatan pengguna yang mengandung
gambar digital, foto, teks, grafik, audio, klip video, konten multimedia, dan pertunjukan visual dan audio; Layanan hiburan yang
bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu program televisi, klip, grafis, dan informasi yang
berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan
komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan yang disediakan di acara olahraga; Layanan hiburan yang
sifatnya mengatur acara hiburan sosial; Layanan hiburan, yaitu mengorganisir dan menyelenggarakan acara, kompetisi,
seminar, dan turnamen di bidang olahraga elektronik, permainan video, permainan komputer, komputer, dan permainan;
Layanan hiburan, yaitu penyediaan materi multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk ulasan tayangan televisi, ulasan
tayangan televisi interaktif, rekaman video, rekaman video secara langsung, tayangan video interaktif yang diseleksi, program
radio, dan tayangan radio, dan rekaman suara di bidang bola basket yang ditampilkan melalui situs web; Layanan hiburan,
yaitu, menyediakan akses ke database interaktif elektronik dan online dari konten yang ditentukan pengguna, konten pihak
ketiga, video, audio, visual, dan materi audio-visual di bidang kepentingan umum; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan musik,
video musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan komunikasi; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan podcast di
bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Layanan hiburan, yaitu, partisipasi dalam balapan
mobil sport; Layanan hiburan, yaitu, penampilan langsung oleh bintang film, bintang televisi, bintang musik, influencer, penari,
karakter berkostum dan atlet; Layanan hiburan, yaitu, penyediaan video, gambar, film dan musik yang tidak dapat diunduh;
Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam acara olahraga motor; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan
kompetisi dalam acara olahraga perahu listrik; Layanan karoke yang menyediakan suara, film dan video secara online;
Layanan klub penggemar (hiburan); Layanan klub penggemar otomotif; Layanan klub sosial, yaitu, mengatur,
menyelenggarakan, dan mengadakan acara sosial, berkumpul, dan pesta untuk anggota klub; Layanan manajemen acara
[organisasi pendidikan, hiburan, olahraga atau acara budaya]; Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan
musik dan hiburan, rekreasi dan gaya hidup (hiburan), masalah sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan
kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan, budaya dan hiburan; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas di
bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa,
matematika, aritmatika, ilmu sosial, geografi, sejarah dan politik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan
sekolah menengah atas; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas, seminar, dan lokakarya di bidang seni,
kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, hukum, ekonomi, obat-obatan, operasi, farmasi,
pertanian, teknik, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu social, geografi, sejarah dan politik di tingkat
perguruan tinggi; Layanan pendidikan mengenai
penyediaan pengalaman pendidikan
yang berkaitan dengan budaya, sejarah
dan subyek sosial, tempat dan acara; Layanan pendidikan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas,
konferensi dan simposium di bidang pengembangan kepemimpinan, sumber daya manusia, pelayanan konsumen, kepuasan
dan loyalitas konsumen dan karyawan, perekrutan karyawan dan orientasi karyawan, pelatihan dan pengembangan memasak,
seni, bahasa asing, etika, seni dan kerajinan, alam dan konservasi; Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan tampilan dan
eksibit di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; Layanan penerbitan elektronik, kelas pengayaan, layanan
penghibur, hiburan dan kegiatan budaya, hiburan oleh televisi protokol internet; Layanan pertunjukan penghibur; Layanan
produksi program film, televisi, radio dan video; Layanan reservasi untuk tiket konser, tiket pertunjukan dan tiket teater;
Layanan studio musik dan rekaman musik; Layanan tahap akhir dalam suatu rekaman musik; Layanan untuk mengatur dan
menyelenggarakan simposium, konferensi, kongres dan seminar; Layanan yang menyediakan studio audio, video, program
TV, foto dan gambar; Manajemen acara budaya; Manajemen acara budaya, pendidikan, hiburan dan olahraga; Manajemen
acara pendidikan; Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival, kompetisi, pameran, penampilan karya seni
secara langsung maupun yang direkam; Mencari musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan melalui Internet dan/atau
terminal komputer (layanan hiburan); Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi, drama, video, klip video
musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau terminal komputer
(layanan hiburan); Mengatur dan menyelanggarakn konferensi , kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan
kuliah; Mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan
olahraga; Mengatur kompetisi, konser, permainan, festival, kuis, pencarian bakat, kontes, seminar, konferensi dan konvensi;
Mengatur konferensi dan mengorganisasi pameran untuk tujuan budaya dan pendidikan; Mengatur pameran, kongres,
seminar, dan konferensi untuk tujuan budaya dan hiburan; Mengorganisasi kontes bakat dan pertunjukan pemberian
penghargaan musik dan televisi; Mengorganisasi, produksi dan presentasi kompetisi, kontes, permainan, kuis, ekshibisi,
acara, pertunjukan, pertunjukan dengan berkeliling, acara pementasan panggung, pertunjukan teater, konser, pertunjukan
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langsung dan acara dengan partisipasi penonton; Mengorganisir dan mengadakan pertemuan dan acara; Menulis lagu;
Menyediakan acara hiburan untuk orang lain, seperti hiburan, seni, olahraga dan budaya.; Menyediakan acara olahraga;
Menyediakan aplikasi perangkat telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan multimedia yang
tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten hiburan multimedia;
Menyediakan aplikasi telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film dan konten hiburan multimedia dan informasi,
ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten multimedia; Menyediakan basis data daring yang dapat
ditelusuri yang menampilkan skenario, musik, film, acara televisi, buku komik, dan publikasi; Menyediakan berita dan informasi
yang berhubungan dengan permainan komputer dan video, permainan video, para pemain permainan video, turnamen
permainan video, jadwal permainan video, statistik permainan video, strategi dan petunjuk (tips) permainan video;
Menyediakan fasilitas olahraga bersepeda dalam ruangan dengan irama musik tertentu; Menyediakan fasilitas untuk acara
olahraga; Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara pendidikan (untuk keperluan
pendidikan atau hiburan); Menyediakan fasilitas untuk kegiatan fotografi; Menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat
diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; Menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui
layanan video-on-demand, dan juga informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Menyediakan
hiburan on-line di bidang turnamen game, liga olahraga fantasi dan pertunjukan game; Menyediakan informasi berkaitan
dengan acara bulutangkis; Menyediakan jasa-jasa permainan video melalui internet; Menyediakan kegiatan budaya;
Menyediakan layanan berbagi dan mencari foto dan video secara online untuk orang lain; Menyediakan musik, film, gambar,
animasi dan informasi hiburan; Menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan multimedia
yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten hiburan
multimedia; Menyelenggarakan, mengatur dan mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk tujuan hiburan
dan rekreasi; Merencanakan atau manajemen atas menampilkan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik (layanan
hiburan); Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan konser, acara hiburan dan hiburan; Musik, hiburan berbasis musik,
dan hiburan yang ditampilkan di webcast; Organisasi acara bulutangkis; Organisasi dari acara-acara pendidikan; Organisasi
pameran dan kegiatan yang berkaitan dengan bulutangkis; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran,
konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Orkes Samrah; Pameran, Exhibition, Pendidikan, Pemberian
Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pelatihan fisik, instruksi pelatihan fisik, penyediaan informasi, termasuk
online, tentang aktifitas pendidikan, pelatihan, hiburan, olah raga dan budaya; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian,
produksi dan penyediaan hiburan langsung, hiburan visual dan musik, layanan hiburan klub, fasilitas menari, layanan kabaret,
sirkus, konser, pesta, bola, kuis, permainan, kompetisi, kompetisi kecantikan, kompetisi olah raga; Pemesanan, reservasi,
pengorganisasian, produksi, penyediaan pemesanan dan pengorganisasian acara sosial dan acara hiburan, termasuk acara
musik, olah raga, sinematik, teater, mode, artistik, kompetisi dan menari; Pemondokan untuk keperluan pendidikan atau
hiburan, menyelenggarakan acara pendidikan dan hiburan, menyediakan permainan online; Pendidikan, pelatihan, kursus,
hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra,
kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan
kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui
Internet; Penerbitan buku dan jurnal teknis, sastra artistik; Pengadaan tiket dan informasi untuk acara hiburan dan olah raga;
Pengarahan atau presentasi pertunjukan drama; Pengaturan acara hiburan; Pengaturan dan penyelenggaraan Konser;
Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah harian (day schools), konser, seminar,
simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan pendidikan; Pengaturan dan
penyelenggaraan pertunjukan, konser, kontes, permainan, konser dan tur, semua untuk tujuan hiburan atau pendidikan;
Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan, konser, pertunjukan, kontes, permainan, dan tur; Pengaturan klub penggemar
untuk tujuan hiburan; Pengaturan pertunjukan untuk tujuan hiburan; Penyedia konten melalui aplikasi telepon seluler;
Penyedia konten melalui situs web; Penyediaan berita, informasi, video dan podcast dengan sudut pandang keagamaan;
Penyediaan dan penyebaran informasi, bantuan dan nasihat untuk peserta pameran dan konferensi, pengunjung dan
penyelenggara pameran semua berkaitan dengan pameran, konferensi, eksposisi dan acara, termasuk semua informasi dan
nasihat tersebut yang disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs web; Penyediaan fasilitas olahraga untuk acara
olahraga otomotif, kompetisi, dan program penghargaan; Penyediaan informasi hiburan tentang artis musik, penampilannya,
diskografi, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web dan halaman profil online; Penyediaan informasi
online di bidang hiburan, acara budaya dan olahraga; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan acara olahraga, acara
balap motor, pertunjukan langsung, pertunjukan berjalan, acara panggung langsung, pertunjukan teater, konser musik secara
langsung dan partisipasi penonton dalam acara tersebut; Penyediaan informasi, termasuk secara online, mengenai
pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; Penyediaan kegiatan rekreasi; Penyediaan musik digital
melalui perangkat bergerak; Penyediaan musik yang dapat diputar kembali (playback) yang tidak dapat diunduh melalui satu
jaringan komputer global melalui suatu situs web; Penyediaan permainan video online yang tidak dapat diunduh; Penyediaan
secara online buku, foto, gambar, film, musik dan permainan elektronik; Penyediaan tutorial online dan sesi pelatihan di bidang
perangkat lunak komputer, otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan
sistem-sistem mesin otomatis, pengembangan perangkat lunak, peralatan-peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer,
aplikasi dan integrase database, pengembangan, deployment, manajemen sistem komputer dan aplikasi, pengujian dan tes
otomatisasi perangkat lunak, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan
pelanggan / customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistemsistem komputer, perangkat lunak robotika, dan perangkat lunak artificial intelligence untuk otamatisasi bisnis atau kegiatan
usaha; Penyediaan video dan musik online di bidang permainan; Penyelenggara Acara Hiburan Tahunan; Penyelenggara
Kompetisi musik; Penyelenggara Kompetisi seni dan budaya; Penyelenggara acara olahraga; Penyelenggaraan acara untuk
tujuan hiburan; Penyelenggaraan klub penggemar untuk pengguna mainan konstruksi (pendidikan dan hiburan), pengguna
permainan elektronik dan/atau pengguna mainan, alat-alatnya dan permainan lain; Penyelenggaraan pertunjukan langsung;
Penyewaan fasilitas untuk eksibisi, balai konser dan balai acara serbaguna; Penyewaan kaset video, pita video dan rekaman
disk video; Perantara pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; Perencanaan
acara dan layanan manajemen, yaitu, mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan dan mendesain acara spesial untuk tujuan
hiburan sosial; Perencanaan acara khusus untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan atau pengaturan pertunjukan film,
pertunjukan, drama atau pertunjukan musik; Perencanaan pertunjukan film; Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu,
permainan komputer, permainan video, permainan video interaktif, dan permainan trivia; Permainan video online, jasa hiburan
dan mengorganisir kompetisi permainan video; Pertunjukan film, produksi film, atau distribusi film; Pertunjukan musik, tarian,
komedi, bacaan, puisi, teater, dan hiburan sirkus, termasuk layanan yang disediakan secara online dari basis data komputer
atau Internet; Pertunjukan seni olahraga bela diri kungfu; Presentasi pertunjukan secara langsung atau pra-rekam dan/atau
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film; Presentasi video musik melalui perangkat seluler secara online; Produksi Video E-Learning; Produksi acara olahraga;
Produksi acara televisi; Produksi audio dan/atau rekaman video; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi
satelit, siaran web, media sosial dan pertunjukan internet yang menampilkan kompetisi permainan elektronik, kontes
permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi
radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, podcast, blog, media sosial dan pertunjukan Internet menampilkan
berita highlight, rekaman video dan rekaman streaming video pada kontes permainan elektronik, turnamen permainan
elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi gambar bergerak, permainan dan video; Produksi
video; Produksi, presentasi, pertunjukan, distribusi, ekshibisi, sindikasi, penyediaan jaringan dan penyewaan program, acara
dan film televisi, film animasi dan rekaman suara dan video; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi dan penyewaan
rekaman audio, rekaman video, musik, permainan interaktif, film, film animasi, program televisi, konten digital yang berkaitan
dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; Produksi,
presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan hiburan untuk anak-anak; Produksi,
presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan kegiatan olahraga; Produksi, presentasi,
sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan pendidikan; Produksi, siaran, rekaman, transmisi
dan distribusi program televisi yang berkaitan dengan acara bulutangkis; Program hiburan yang sedang berlangsung yang
disiarkan melalui radio, televisi, komunikasi seluler, komunikasi nirkabel, internet, jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan
komputer terkait peristiwa, berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode, makanan, keuangan, musik, inspirasi,
kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, sains, teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness) terkini;
Publikasi elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan lainnya melalui
Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); Publikasi materi semua berkaitan dengan pameran, konferensi,
konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Sambrah (Pertunjukan Musik); Samrah (Pertunjukan Tari Tradisional);
Tetalu (Permainan Musik Dalam Acara Topeng Betawi); Topeng Blantek (Seni Pertunjukan); acara festival permainan; acara
talkshow (hiburan); aktivitas olahraga dan budaya di pusat dan kompleks perdagangan; cacat untuk acara olahraga; distribusi
konten digital asli yang menampilkan aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman bentuk pendek
animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan beberapa episode serial televisi
online, situs web hiburan, dan outlet video-on-demand; distribusi musik; galeri seni untuk tujuan budaya; galeri seni untuk
tujuan budaya atau pendidikan; grup band musik; hiburan dalam bentuk pertunjukan langsung oleh grup rock; hiburan dalam
bentuk pertunjukan visual dan audio langsung; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung, dan pertunjukan
musikal, ragam, berita dan komedi; hiburan dalam pertunjukan oleh penyanyi; hiburan dalam sifat pertunjukan balet; hiburan
dalam sifat pertunjukan cahaya; hiburan dalam sifat pertunjukan game yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat
pertunjukan grup musik; hiburan dalam sifat pertunjukan grup vokal musik; hiburan dalam sifat pertunjukan kembang api;
hiburan dalam sifat pertunjukan komedi; hiburan dalam sifat pertunjukan konser; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung;
hiburan dalam sifat pertunjukan langsung dan penampilan pribadi oleh karakter berkostum; hiburan dalam sifat pertunjukan
langsung oleh aktor; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh band-band musik; hiburan dalam sifat pertunjukan laser;
hiburan dalam sifat pertunjukan musik langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra; hiburan dalam sifat pertunjukan
orkestra simfoni; hiburan dalam sifat pertunjukan seluncur es; hiburan dalam sifat pertunjukan senam; hiburan dalam sifat
pertunjukan sepatu roda; hiburan dalam sifat pertunjukan sulap; hiburan dalam sifat pertunjukan taman hiburan; hiburan dalam
sifat pertunjukan tari langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan udara; hiburan dalam sifat pertunjukan vokal langsung; hiburan
dan kegiatan budaya; hiburan dan kegiatan olahraga; hiburan dan penyajian pertunjukan hidup; hiburan di alam pertunjukan
tari; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, berita dan komentar
dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai, olahraga dan even olahraga, layanan pendidikan, konser,
even budaya serta produksi teater hidup; hiburan, yaitu, pertunjukan musik langsung, produksi teater dan produksi komedi;
informasi tentang kegiatan rekreasi; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online
atau melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan kursus diving dan
snorkeling; instruksi di bidang seni pertunjukan; instruksi musik; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan konten buatan
pengguna yang tidak dapat diunduh, media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film,
gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan pemutaran musik dan video yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komunikasi global; jasa hiburan berupa jasa produksi konten hiburan multimedia; jasa hiburan berupa
suatu serial televisi yang sedang berlangsung yang tersedia melalui televisi dan mengirim (streaming) internet online dalam
bidang permainan komputer; jasa hiburan dalam bentuk gambar dan video yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan dalam
bentuk penyediaan konten audio-visual, film, video, program televisi, serial animasi, dan materi multimedia lainnya dalam
bidang permainan komputer dan permainan video; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan konser; jasa hiburan dalam bentuk
pertunjukan langsung; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan oleh penyanyi; jasa hiburan musik; jasa hiburan yaitu rangkaian
program multimedia yang menampilkan fiksi ilmiah dan drama melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu menyediakan
acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program
multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui
layanan streaming; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program
multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui jaringan
komputer global; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak realitas tertambah (augmented
reality) yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu produksi acara hiburan langsung; jasa
hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar langsung dan konferensi dalam bidang hiburan, permainan, permainan
video dan olahraga elektronik; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar secara langsung dan konferensi
dengan aspek taktis dari suatu permainan (gameplay) interaktif antara partisipan dalam bidang permainan, permainan video
dan olah raga elektronik; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan video yang tidak dapat
diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak realitas maya yang tidak dapat diunduh
yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan perangkat lunak permainan video yang
tidak dapat diunduh yang memungkinkan para pengguna untuk menciptakan, memodifikasi, mengunggah, mengunduh,
menggunakan secara bersama-sama, meninjau, dan menerbitkan konten permainan video interaktif yang diciptakan
pengguna, musik, dan file media lainnya melalui suatu jaringan komputer global, internet dan jaringan nirkabel; jasa hiburan,
yaitu, menyediakan permainan video online; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio yang tidak dapat didownload
berupa musik dan hiburan.; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman
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audio dan visual yang berhubungan dengan musik; jasa hiburan, yaitu, penyediaan podcast dalam bidang teknologi, Internet,
perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa klub musik; jasa klub penggemar; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan,
pendidikan dan kegiatan budaya; jasa konser musik; jasa konsultasi yang berkaitan dengan musik; jasa nasehat yang
berhubungan dengan organisasi dari acara olah raga yaitu kompetisi golf, turnamen dan acara-acara.; jasa pelatihan di bidang
musik, hiburan, seni pertunjukan, penulisan lagu, produksi musik, dan produksi video; jasa pemandu wisata untuk tujuan
rekreasi, pendidikan atau budaya; jasa pemesanan atau reservasi acara hiburan, budaya atau olah raga yang disediakan
sehubungan dengan loyalitas pelanggan atau skema pembeli yang sering; jasa pendidikan, mengadakan program dalam
bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; jasa penerbitan video
digital, audio dan hiburan multimedia; jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan musik; jasa penyelenggaraan konferensi,
pameran, kompetisi dan acara pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa produksi hiburan langsung,
yaitu, acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; jasa produksi musik; jasa produksi, yaitu produksi rekaman musik
dan audio; jasa rekayasa suara untuk acara-acara; jasa reservasi untuk tiket konser, tiket pertunjukan, tiket olahraga dan tiket
teater; jasa yang menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan
pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan informasi di bidang hiburan,
olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa
hiburan dan pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten multimedia, konten audio dan video, film,
gambar, foto, grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa
pendidikan, ialah organisasi dan penyelenggaraan kursus-kursus, pameran-pameran, konperensi-konperensi, lokakaryalokakarya, simposium-simposium, dan pelatihan-pelatihan dibidang periklanan dan pemasaran; jasa-jasa penyuntingan (edit)
produksi dan setelah produksi untuk komunikasi-komunikasi audio dan video; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk
event-event (acara) hiburan dan pendidikan; jasa-jasa perpustakaan elektronik untuk persediaan (supply) data elektronik, teks,
audio, gambar imaji grafik atau video dan data-data yang disimpan dalam arsip; jasa-jasa produksi media digital dan interaktip,
ialah jasa-jasa sebelum produksi dan setelah produksi video dan audio; jasa-jasa produksi program media ialah jasa-jasa
sebelum produksi dan sesudah produksi pencetakan, video, film dan audio; jasa-jasa manajemen artis; jasajasa pengaturan/organisasi pertunjukan acara musik; jasa-jasa pertunjukan film; jasa-jasa pertunjukan musik; jasa/layanan
hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk streaming konten hiburan dan live streaming video acara hiburan;
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas campuran (mixed reality games), hiburan interaktif dan konten
dan pengalaman realitas campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas campuran
(mixes reality games), hiburan interaktif dan konten realitas campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas
tertambah (augmented reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality),
hiburan interaktif dan konten realitas tertambah (augmented reality games); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan
permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas virtual/maya
(virtual reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan
interaktif dan konten realitas virtual/maya (virtual reality); jasa hiburan dalam bentuk video dan gambar yang tidak dapat
diunduh yang mengutamakan film dan ditransmisikan melalui jaringan komunikasi dan internet; jurnal online, yaitu, bentuk
aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan (weblog (blog)) yang menampilkan konten yang ditentukan pengguna; jurnal
online, yaitu, blog yang menampilkan informasi tentang artis musikal; kegiatan budaya; kegiatan memancing rekreasi
disediakan oleh peternakan Bung; kegiatan olahraga; kegiatan olahraga dan budaya; kegiatan pendidikan dan hiburan yang
disediakan sehubungan dengan kapal pesiar dan wisata; komposisi dan produksi musik untuk video dan film; komposisi
musik; komposisi musik dan transkripsi untuk orang lain; konsultasi yang berkaitan dengan layanan reservasi untuk acara
olahraga, ilmiah dan budaya yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi yang berkaitan dengan
mengatur dan melakukan konser; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan simposium; konten hiburan,
termasuk konten interaktif, semuanya disediakan melalui situs web; kursus snorkeling; layanan amal, yaitu, menyediakan
televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan; layanan animasi efek khusus untuk film dan video; layanan
budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan disc jockey untuk pesta dan acara khusus; layanan
galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau hiburan; layanan hiburan berupa layanan pengembangan, penciptaan/kreasi,
produksi dan pasca produksi konten hiburan multimedia; layanan hiburan dalam sifat acara berita televisi; layanan hiburan dan
pendidikan, yaitu, menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang tidak dapat diunduh
melalui internet, maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan
karya multimedia; layanan hiburan disediakan oleh seniman pertunjukan; layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan
teater; layanan hiburan musik; layanan hiburan musik dan audiovisual; layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik;
layanan hiburan yang sifatnya mengatur pertandingan olahraga elektronik, permainan video, turnamen, dan kompetisi;
layanan hiburan, yaitu, memberikan ulasan musik online, komedi, dan rekaman kata yang diucapkan; layanan hiburan, yaitu,
membuat musik, komedi, dan rekomendasi perekaman kata yang diucapkan berdasarkan data yang dihasilkan pengguna
melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, membuat profil musisi, artis, dan
band dengan menyediakan klip video pertunjukan musik, komedi, dan ucapan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan
komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi untuk
mendorong penggunaan dan pengembangan hiburan interaktif, realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah
(augmented reality), elektronik konsumen (consumer electronics), dan perangkat lunak dan perangkat keras hiburan
permainan video; layanan hiburan, yaitu, menyediakan game realitas tertambah (augmented reality) dan konten hiburan
interaktif; layanan hiburan, yaitu, menyediakan pemutaran rekaman file musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan
komunikasi global; layanan hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio dan video yang tidak dapat diunduh, yang direkam
sebelumnya yang menampilkan musik dan hiburan musikal online melalui jaringan komputer global; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan situs web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh yang menampilkan turnamen video langsung yang
dimainkan oleh pemain video game; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara
hiburan secara langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan hiburan, yaitu, penyediaan rekaman musik live,
komedi, dan rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui transmisi audio dan video melalui komputer global dan
jaringan komunikasi lainnya; layanan instruksi dan pelatihan diving dan snorkeling; layanan komposisi musik; layanan
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan organisasi simposium; layanan konsultasi dan
informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan konser; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pelatihan diving dan snorkeling; layanan orkestra; layanan orkestra dan konser; layanan pemesanan tiket untuk acara hiburan,
olahraga, dan kebudayaan; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan musik dan tarian; layanan pendidikan,
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kursus, pelatihan dan pengajaran selam (diving) dan snorkeling; layanan penerbitan musik; layanan penerbitan video digital,
audio dan multimedia; layanan pengeditan audio dan video; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang musik, video, dan
film; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang video dan film; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang video,
pertunjukkan televisi dan film; layanan pengeditan video; layanan pengeditan video untuk acara; layanan penguasaan video;
layanan penulisan lagu, selain untuk tujuan iklan; layanan perekaman audio dan video; layanan perekaman audio dan video
untuk resital; layanan perekaman video; layanan produksi konten web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan efek audio
untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan produksi pertunjukan langsung; layanan produksi
video musik; layanan rekaman audio, film, video dan televisi; layanan rekaman musik; layanan reservasi dan pemesanan tiket
untuk acara hiburan, olahraga dan budaya; layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya; layanan studio
rekaman musik; layanan teknisi pencahayaan untuk acara-acara; layanan transkripsi musik; layanan video arcade; layanan
video game disediakan secara online dari jaringan komputer; master layanan upacara untuk pesta dan acara khusus;
melakukan acara budaya; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara
pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan acara pendidikan; melakukan kegiatan budaya; melakukan kegiatan
hiburan; melakukan simposium; melakukan tur berpemandu untuk tujuan budaya atau pendidikan; melakukan tur situs budaya
yang dipandu untuk tujuan pendidikan; memberikan informasi berkaitan dengan organisasi pendidikan, budaya, olahraga dan
pameran hiburan, serta komunitas, olahraga dan aktifitas budaya, kontes dan permainan; memberikan informasi di bidang
kegiatan rekreasi; memberikan informasi di bidang musik; memberikan informasi hiburan melalui televisi, broadband, nirkabel,
dan layanan on-line; memberikan informasi online tentang pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya;
memberikan informasi tentang hiburan dan acara hiburan melalui jaringan online dan Internet; memberikan informasi tentang
kegiatan budaya; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga dan
budaya; memberikan informasi tentang pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi
yang berkaitan dengan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan dengan acara olahraga; memberikan informasi
yang berkaitan dengan hiburan, musik, pertunjukan langsung, dan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan
dengan olahraga dan acara olahraga; memberikan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan live; memberikan informasi,
komentar dan artikel di bidang musik melalui jaringan komputer; memberikan pendidikan di bidang komputer yang diberikan
melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang musik yang diberikan melalui konferensi video; memberikan
pendidikan di bidang musik yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan pendidikan di bidang seni yang
diberikan melalui konferensi video; memberikan peringkat usia untuk konten televisi, film, musik, video dan video game;
memberikan ulasan musik, artis musik, dan video musik secara online; memproduksi dan mengarahkan acara radio dan musik
dalam bentuk siaran langsung radio dan televisi; memproduksi film pita video di bidang pendidikan, kebudayaan, hiburan atau
olahraga [bukan untuk film, program radio atau televisi dan bukan untuk iklan dan publisitas]; mengadakan konferensi
pendidikan untuk profesi industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan
iklan online; mengajar di bidang musik; mengajar musik; mengatur acara budaya; mengatur acara budaya dan olahraga;
mengatur acara film untuk tujuan hiburan; mengatur acara film, acara musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur
acara film, acara musik, acara budaya dan olahraga dan acara hiburan langsung; mengatur acara hiburan; mengatur acara
hiburan langsung; mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur acara pendidikan; mengatur dan melakukan
acara atletik perguruan tinggi; mengatur dan melakukan acara budaya; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan
melakukan acara hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan hiburan; mengatur dan
melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan pendidikan; mengatur dan melakukan acara olahraga; mengatur dan
melakukan acara olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara,
pertunjukan, konser, pertunjukan, dan pertunjukan live; mengatur dan melakukan kegiatan budaya; mengatur dan melakukan
kegiatan hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan konser;
mengatur dan melakukan konser musik; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri
perjalanan wisata dalam air dengan diving dan snorkeling; mengatur dan melakukan simposium; mengatur dan melakukan tur
perjalanan diving dan snorkeling untuk tujuan hiburan; mengatur dan mengadakan festival yang menampilkan grup musik dan
penghibur musik; mengatur dan mengadakan kompetisi langsung, ekshibisi dan turnamen berupa permainan video; mengatur
dan menyelenggarakan kolokium, konferensi, kongres, seminar, simposium dan lokakarya pelatihan; mengatur dan
menyelenggarakan kompetisi dan memfasilitasi acara untuk pemain/gamer (gamers) video dan pemain (players) game
komputer; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, kongres, simposium, dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi dan
pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, seminar, dan simposium;
mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
seminar, konferensi, dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan seminar, kongres,
konferensi dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya [pendidikan], kongres, seminar, kursus
pembelajaran jarak jauh dan pameran untuk tujuan budaya; mengatur fasilitas untuk acara hiburan dan olahraga; mengatur
konser; mengatur pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur pameran, kongres, seminar dan konferensi untuk
keperluan budaya dan hiburan; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan dan acara hiburan lainnya; mengatur
pertunjukan udara; mengatur simposium; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; mengatur, melakukan dan
menyediakan kursus pendidikan pelatihan diving dan snorkeling; mengatur, memimpin dan mengatur konferensi, kongres,
kolokium, lokakarya [pelatihan], seminar dan simposium; mengatur, memimpin dan mengatur seminar, presentasi kuliah dan
simposium untuk pelatihan bahasa; mengatur, memimpin dan mengatur simposium; mengatur, mengadakan dan
mengorganisir acara permainan; mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan acara-acara pendidikan; mengatur,
mengorganisir, mengadakan, dan menyelenggarakan acara hiburan sosial; mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisasi
konser; mengedit rekaman video; mengorganisir acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya untuk
tujuan amal; mengorganisir dan melakukan acara atletik; mengorganisir dan melakukan acara hiburan, budaya, artistik dan
pendidikan; mengorganisir dan melakukan acara olahraga dan budaya; mengorganisir dan melakukan kegiatan olahraga
untuk anak-anak kurang mampu [layanan amal]; mengorganisir dan melakukan kegiatan rekreasi dan budaya; mengorganisir
kompetisi permainan video; mengorganisir kompetisi permainan video, ekshibisi dan turnamen; mengorganisir konvensi,
konferensi, seminar, kelas dan lokakarya dan pameran dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, rekreasi
atau budaya; mengorganisir, melakukan dan mengoperasikan kompetisi dan turnamen video game; mengorganisir,
menyelenggarakan, dan melakukan kegiatan olahraga dan budaya; menyebarkan kaset video; menyediakan acara hiburan
untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan acara hiburan untuk orang-orang yang kurang mampu
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untuk tujuan amal; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga
[layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak yang kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga,
untuk tujuan amal; menyediakan blog dalam bentuk jurnal secara online melalui internet berupa laporan peristiwa saat ini,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan catatan pertunjukan olah raga untuk golf;
menyediakan fasilitas rekreasi di alam kolam untuk kegiatan menyelam di bawah air; menyediakan fasilitas teater seni
pertunjukan; menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik atau pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas
untuk musik; menyediakan fasilitas untuk pelatihan musik; menyediakan fasilitas untuk pertunjukan; menyediakan fasilitas
untuk pertunjukan game; menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand;
menyediakan film, televisi dan hiburan video musik melalui situs web interaktif; menyediakan film, tidak dapat diunduh, melalui
layanan video-on-demand; menyediakan hiburan melalui video podcast di bidang olah raga; menyediakan hiburan musik;
menyediakan hiburan musik live; menyediakan hiburan on-line dalam sifat pertunjukan game; menyediakan informasi dalam
bidang musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global; menyediakan informasi dibidang pendidikan dan
aktifitas hiburan serta acara untuk anak-anak; menyediakan informasi online mengenai permainan video; menyediakan
informasi secara online melalui jaringan nirkabel, internet, dan jaringan komputer global, regional dan lokal pada subyek
gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik; menyediakan kegiatan budaya untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan budaya untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan kegiatan hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan hiburan untuk
orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan kelas
pendidikan online melalui obrolan video langsung; menyediakan klip video online yang tidak dapat diunduh dan konten digital
multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan teks dari dan terkait dengan fiksi ilmiah dan serial televisi
dramatis; menyediakan konten audio daring yang tidak dapat diunduh, termasuk musik, program radio yang sedang
berlangsung, buku audio, podcast dan siaran web; menyediakan konten film dan drama Virtual Reality (VR) dan Augmented
Reality (AR) melalui internet online; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live; menyediakan layanan
hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live atau rekaman musik; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk rekaman
musik; menyediakan layanan panggilan tiket untuk hiburan, olahraga, dan acara budaya; menyediakan layanan studio audio
atau video; menyediakan layanan video arcade; menyediakan mainan untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara
budaya [layanan amal]; menyediakan mainan untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara pendidikan [layanan amal];
menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang mampu di acara budaya, untuk tujuan amal; menyediakan musik digital
dan materi audiovisual (tidak dapat diunduh) dari jaringan komputer global; menyediakan musik digital yang tidak dapat
diunduh dari Internet; menyediakan musik online, tidak dapat diunduh; menyediakan musik pra-rekaman yang tidak dapat
diunduh melalui internet; menyediakan musik yang direkam sebelumnya, informasi di bidang musik, dan komentar serta artikel
tentang musik melalui jaringan komputer global; menyediakan pameran online untuk tujuan budaya atau pendidikan;
menyediakan pameran seni online untuk keperluan budaya atau pendidikan; menyediakan pelatihan dan pendidikan yang
berkaitan dengan pertunjukan teater, musik, televisi, radio dan sinematik; menyediakan permainan video online [layanan
hiburan]; menyediakan pertunjukan musik, video musik, klip film terkait, foto, dan materi multimedia lainnya melalui jaringan
komputer global; menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk permainan video; menyediakan
program televisi, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan publikasi audio yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komputer, yaitu secara berkala dan laporan perihal pendidikan, hiburan, budaya pop, rekreasi dan
aktifitas santai; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh, di bidang musik; menyediakan publikasi online
dalam bentuk buku audio yang menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online dalam bentuk e-book yang
menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis
dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada permainan video; menyediakan rekaman suara dan
rekaman audiovisual yang tidak dapat didownload secara online berupa pertunjukan musikal dengan cara melalui jaringan
komputer global; menyediakan situs web (website) yang menampilkan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); menyediakan situs web berupa informasi hiburan dalam
bidang musik, hiburan musikal dan artis musikal; menyediakan situs web dan laman web sehubungan dengan musik dan
hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global; menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten
multimedia serta informasi, ulasan, dan rekomendasi mengenai acara televisi, film, dan konten multimedia.; menyediakan situs
web yang menampilkan konten audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar bergerak, program
televisi, video, video musik, dan musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam bidang laporan peristiwa
saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan sumber interaktif dan panduan
pemrograman secara online pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik yang disesuaikan
dengan preferensi pemrograman pemirsa; menyediakan teks, video, audio dan program multimedia secara daring;
menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyediakan televisi untuk
orang-orang kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyediakan video instruksional yang tidak dapat
diunduh di bidang keuangan melalui situs web; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh melalui situs web;
menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di
bidang perencanaan keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang transportasi; menyediakan video
on-line, tidak dapat diunduh, menampilkan informasi ilmiah di bidang perubahan iklim; menyediakan video on-line, tidak dapat
diunduh, menampilkan instruksi matematika; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, menampilkan musik;
menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, pada topik inspirasional atau motivasi untuk wanita; menyediakan video
online yang tidak dapat diunduh yang menampilkan instruksi yoga; menyediakan video online, tidak dapat diunduh;
menyediakan video pembelajaran online yang tidak dapat diunduh di bidang keuangan; menyediakan video pembelajaran
online, tidak dapat diunduh; menyediakan video yang tidak dapat diunduh di bidang perencanaan keuangan melalui situs web;
menyediakan video yang tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh menampilkan
informasi ilmiah di bidang perubahan iklim melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh tentang topik
inspirasional atau motivasi bagi wanita melalui situs web; menyedikan informasi, memberikan nasehat, berita, ulasan dan
komentar dibidang acara hiburan, olahraga dan budaya; menyelenggarakan lokakarya dan seminar di bidang peralatan audio,
sistem audio, akustik, dan musik; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak untuk
tujuan pendidikan; menyelenggarakan pameran dan acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan; menyelenggarakan
pameran dan konferensi langsung di bidang budaya, hiburan dan jejaring sosial untuk tujuan non-bisnis dan non-komersial;
menyelenggarakan pameran di bidang hiburan interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game
untuk tujuan budaya atau pendidikan; olahraga dan acara olahraga, teknologi, konser, acara budaya serta produksi teater
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hidup; organisasi acara budaya; organisasi acara budaya dan seni; organisasi acara budaya untuk tujuan amal; organisasi
acara dan disko tari; organisasi acara dan kompetisi olahraga; organisasi acara di bidang arsitektur untuk keperluan budaya
atau pendidikan; organisasi acara di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara hiburan; organisasi
acara hiburan cosplay; organisasi acara hiburan sosial; organisasi acara menari; organisasi acara olahraga; organisasi acara
olahraga dan budaya; organisasi acara olahraga di bidang sepak bola; organisasi acara olahraga di bidang sepak bola
Amerika; organisasi acara olahraga untuk tujuan amal; organisasi acara pendidikan; organisasi acara pendidikan dan hiburan
untuk para profesional dan eksekutif; organisasi acara tari; organisasi acara untuk tujuan budaya; organisasi dan melakukan
kegiatan budaya dan rekreasi; organisasi dan mengatur acara musik dan acara budaya dan artistik lainnya; organisasi dan
presentasi acara, kompetisi, permainan, konser dan acara hiburan; organisasi dan presentasi pertunjukan; organisasi festival
arsitektur untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival etnis untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival film
untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi kegiatan budaya untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan hiburan
untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan olahraga dan budaya; organisasi kegiatan olahraga untuk perkemahan
musim panas; organisasi kegiatan pendidikan untuk kamp musim panas; organisasi kompetisi atau acara olahraga dan
budaya lainnya untuk tujuan amal; organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi konferensi dan
simposium di bidang ilmu kedokteran; organisasi kongres dan konferensi untuk keperluan budaya dan pendidikan; organisasi
konser musik; organisasi konser musik untuk tujuan amal; organisasi lotere dan kegiatan perjudian lainnya; organisasi
olahraga komunitas dan acara budaya; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan budaya atau pendidikan;
organisasi pameran dan acara untuk tujuan budaya; organisasi pameran di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau
pendidikan; organisasi pameran di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran hewan untuk
tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran tanaman
untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan budaya; organisasi pameran untuk tujuan budaya atau
pendidikan; organisasi pameran, konvensi dan konferensi untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran,
konvensi, dan konferensi untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya;
organisasi pertunjukan; organisasi pertunjukan [layanan impresario]; organisasi pertunjukan anjing; organisasi pertunjukan
budaya; organisasi pertunjukan dan konser; organisasi pertunjukan hiburan; organisasi pertunjukan ice-skating; organisasi
pertunjukan komedi; organisasi pertunjukan kuda; organisasi pertunjukan langsung; organisasi pertunjukan musik live;
organisasi pertunjukan panggung; organisasi pertunjukan pendidikan; organisasi pertunjukan roller-skating; organisasi,
presentasi dan produksi pertunjukan dan pertunjukan live; organisasi, produksi dan presentasi acara untuk tujuan pendidikan,
budaya atau hiburan; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur dan pertunjukan musik
dan budaya, acara dan kegiatan lainnya; organisasi/manajemen hosting pameran untuk tujuan hiburan, budaya dan
pendidikan; pameran budaya; pelaksanaan kegiatan dan kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; pelaksanaan konser;
pelatihan di bidang musik dan hiburan; pelatihan pribadi diving dan snorkeling; pelatihan seni dan budaya betawi; pembuatan,
pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten hiburan multimedia, media elektronik, informasi,
video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto di bidang hiburan, orang, olahraga, seni,
budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi, alam, pendidikan, drama, biografi, humor, musik, hewan, dan
minat manusia; pemesanan konser; pemesanan kursi untuk acara hiburan; pemesanan kursi untuk acara olahraga;
pemesanan kursi untuk konser; pemesanan kursi untuk pertunjukan; pemesanan kursi untuk pertunjukan dan acara olahraga;
pemesanan kursi untuk pertunjukan dan pemesanan tiket teater; pemesanan kursi untuk pertunjukan teater; pemesanan
seniman pertunjukan untuk acara (layanan promotor); pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara budaya;
pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara hiburan; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara
olahraga; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara rekreasi dan rekreasi; pemesanan tiket dan layanan
pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk konser musik;
pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk pertunjukan teater; pemesanan tiket untuk konser musik atau acara musik;
penampilan pribadi oleh karakter berkostum (hiburan); pencampuran dan penguasaan musik untuk video dan film; pendidikan
dan pelatihan berkaitan dengan industri musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang musik dan hiburan; pendidikan
di bidang musik dan hiburan; penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan
multimedia dari barang cetakan, buku, majalah, jurnal, koran, buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video, musik dan publikasi
elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan
publikasi elektronik; penerbitan musik secara multimedia; penerbitan perangkat lunak video game dan komputer interaktif;
penerbitan video game multimedia; pengajaran musik; pengaturan acara musik; pengaturan acara untuk tujuan pendidikan
atau hiburan; pengaturan dan pengadaan konferensi, kongres dan simposium; pengaturan dan penyelenggaraan acara-acara
terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir; pengaturan dan penyelenggaraan acara-acara terkait untuk
tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir.; pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi musik; pengaturan dan
penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi,
proofreading naskah, produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan
naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online yang
ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet-outlet video-on-demand yang berkaitan; pengaturan
dan penyelenggaraan pertandingan atau acara olahraga; pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan musik; pengaturan
dan penyelenggaraan simposium; pengaturan dan pertunjukan show, kompetisi, pertandingan dan konser; pengaturan dan
produksi acara hiburan live dalam bentuk konser musik live, konser disc jockey, festival musik, pesta dansa dan klub malam;
pengaturan festival yang menampilkan pertunjukan musik dan artistik; pengaturan konser; pengaturan pemesanan tiket untuk
film, musik dan pertunjukan artistik melalui jaringan komputer global; pengaturan peragaan busana untuk keperluan
pertunjukan; pengaturan pertunjukan musik live; pengaturan, produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik,
festival, tur serta pertunjukan music dan budaya lainnya, acara dan aktifitas; pengeditan rekaman video; pengoperasian
peralatan video atau audio untuk produksi program radio atau televisi; pengoperasian peralatan video dan audio untuk
produksi program televisi; pengorganisasian atau mengatur pameran untuk keperluan budaya atau pendidikan;
pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving dan snorkeling;
pengorganisasian dan presentasi pertunjukan langsung; pengorganisasian, mengatur atau mengadakan acara (tidak termasuk
gambar bergerak, pertunjukan, drama, pertunjukan musikal, olahraga, pacuan kuda, balapan sepeda, balapan perahu motor
atau balapan mobil); pengorganisasian, mengatur atau mengadakan acara budaya; pengorganisasian, mengatur atau
mengadakan seminar, simposium, konferensi, presentasi kuliah, forum atau lokakarya; pengorganisasian, pengaturan dan
pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya,
konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; penguasaan
audio untuk video dan film; penulisan lirik lagu; penyediaan aktivitas-aktivitas kegiatan budaya; penyediaan buku elektronik,
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gambar, video, film, musik dan permainan on-line; penyediaan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi,
program multimedia yang tidak dapat diunduh, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui layanan video-sesuaipermintaan; penyediaan film, pertunjukan televisi dan kartun yang tidak dapat diunduh; penyediaan gambar dan musik online
yang berkaitan dengan permainan; penyediaan informasi dalam bidang hiburan televisi, film, permainan dan musik melalui
jaringan komputer dan jaringan komunikasi global atau telepon genggam; penyediaan informasi hiburan tentang seorang
penghibur dan musisi, dan tur-turnya, pertunjukan, rekaman audio dan audiovisual yang tidak dapat diunduh menampilkan
musik, hiburan berbasis musik, berita, penampilan, foto, biografi dan informasi hiburan lainnya yang ditampilkan dalam situs
web; penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, penampilannya, diskografinya, dan juga
memberikan foto dan klip video semua melalui situs web, halaman profil online, jaringan komputer global, dan atau jaringan
nirkabel; penyediaan informasi online yang berhubungan dengan permainan video; penyediaan informasi yang berkaitan
dengan musik; penyediaan informasi yang berkaitan dengan musik melalui Internet; penyediaan informasi yang berkaitan
dengan pertunjukan secara langsung, konser musik secara langsung; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan jasa-jasa
hiburan yang mendidik untuk anak-anak pada pusat-pusat kegiatan setelah sekolah; penyediaan klip video yang tidak dapat
diunduh online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan/atau teks dari atau berhubungan
dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan musik digital (tidak dapat diunduh) dari Internet; penyediaan musik digital
(yang tidak dapat diunduh) untuk Internet atau telepon genggam; penyediaan musik digital yang tidak dapat diunduh dari
jaringan komputer global; penyediaan musik online, tidak dapat diunduh; penyediaan peringkat pengguna untuk tujuan hiburan
atau budaya; penyediaan permainan video online; penyediaan pertunjukan televisi, film, kartun, dan konten hiburan multimedia
yang tidak dapat diunduh, dan juga informasi mengenai pertunjukan televisi, film, kartun dan konten hiburan multimedia
melalui suatu situs web; penyediaan podcast di bidang musik dan hiburan; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video
musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik
yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan atau jaringan nirkabel; penyediaan pra-rekaman video hiburan
yang tidak dapat diunduh melalui jaringan nirkabel; penyediaan program dan konten hiburan, yaitu, jasa pemrograman televisi
berupa suatu serial televisi animasi; penyediaan program hiburan multimedia melalui televisi, broadband, nirkabel, dan
layanan online; penyediaan rekaman suara musik dan gambar diam dan bergerak, tidak dapat diunduh, melalui jaringan
telekomunikasi dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; penyediaan tampilan dan pameran di bidang peralatan
audio, sistem audio, akustik, dan musik; penyediaan ulasan, komentar dan informasi di bidang musik, komedi, dan rekaman
kata yang diucapkan melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; penyediaan video online yang tidak
dapat diunduh yang menampilkan konten yang berkaitan dengan seni, desain, alas kaki, dan pakaian; penyediaan video yang
tidak dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel;
penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan acara hiburan langsung dan festival film; penyelenggaraan acara
musik; penyelenggaraan pameran untuk tujuan budaya, pendidikan dan pelatihan; penyelenggaraan pertunjukan musik live;
penyewaan alat musik; penyewaan alat perekam suara dan video; penyewaan dan sewa-guna gambar bergerak, instrumen
musik, perangkat televisi; penyewaan film dan video; penyewaan kamera video; penyewaan karya audio-visual, yaitu, gambar
bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), dalam bidang berita, hiburan,
olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; penyewaan kaset video; penyewaan kaset video dan gambar bergerak;
penyewaan kaset video untuk pelatihan bahasa; penyewaan kios-kios (kiosks) fotografi dan/atau videografi untuk menangkap
(capturing), mengunggah, mengedit dan berbagi (sharing) gambar dan video; penyewaan konsol video game; penyewaan
layar video; penyewaan mesin permainan video; penyewaan mesin permainan video arcade; penyewaan peralatan audio dan
video; penyewaan peralatan gim video; penyewaan peralatan memancing untuk kegiatan rekreasi atau olahraga; penyewaan
perekam kaset video; penyewaan permadani tekstil dan hiasan dinding hias untuk digunakan sebagai tirai panggung dan layar
di teater dan ruang pertunjukan; penyewaan rekaman audio dan video; penyewaan rekaman fonografi dan musik; penyewaan
rekaman video; penyewaan rekaman video magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman video yang
direkam sebelumnya; penyewaan video game; perekaman suara, DVD, CD, CD-ROM, pita video dan audio; perekaman,
produksi dan distribusi film, rekaman video dan audio, program radio dan televisi; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara
baby shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara bridal shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara kelulusan;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perayaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara peringatan; perencanaan pesta
[hiburan] untuk acara perusahaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan demonstrasi politik;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan organisasi nirlaba; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara promosi sehubungan dengan peluncuran produk; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan
dengan penggalangan dana amal; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara sosial; perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan acara hiburan, tidak termasuk
film, pertunjukan, teater, pertunjukan musikal, olahraga, balapan kuda, balapan sepeda, balap perahu dan balap mobil;
perencanaan, penyelenggaraan dan pengaturan kontes musik; persewaan gambar bergerak dan video; persewaan
pemandangan pertunjukan; persewaan rekaman musik; persewaan rekaman suara dan rekaman video; persiapan surititles
untuk acara teater langsung; pertunjukan musik; pertunjukan panggung live; pertunjukan penari; pertunjukan penyanyi;
pertunjukan teater dan lantai musik disediakan di tempat pertunjukan; pertunjukan teater dan musikal disediakan di diskotik
dan klub malam; presentasi acara hiburan langsung; presentasi dari acara televisi dan radio; presentasi film, pertunjukan,
drama atau pertunjukan musik; presentasi film, pertunjukan, permainan atau pertunjukan musik; presentasi karya seni visual
dan sastra kepada publik untuk tujuan budaya atau pendidikan; presentasi konser musik; presentasi pertunjukan air, api, dan
cahaya yang disinkronkan; presentasi pertunjukan badut; presentasi pertunjukan berkuda; presentasi pertunjukan bernyanyi;
presentasi pertunjukan hiburan langsung; presentasi pertunjukan komedi improvisasi; presentasi pertunjukan komedi live;
presentasi pertunjukan komedi stand-up; presentasi pertunjukan langsung; presentasi pertunjukan langsung oleh band-band
musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup rock; presentasi
pertunjukan langsung yang menampilkan pertunjukan vokal dan instrumental yang direkam sebelumnya yang ditampilkan di
layar lebar; presentasi pertunjukan lantai musik di tempat pertunjukan; presentasi pertunjukan musik; presentasi pertunjukan
orkestra; presentasi pertunjukan panggung; presentasi pertunjukan roller-skating; presentasi pertunjukan seluncur es;
presentasi pertunjukan sirkus; presentasi pertunjukan sulap; presentasi pertunjukan tari langsung; presentasi pertunjukan
teater; presentasi pertunjukan teater di tempat pertunjukan; presentasi produksi musik Natal langsung; produksi acara hiburan
langsung; produksi acara komedi; produksi acara permainan televisi; produksi acara-acara olah raga untuk televisi dan radio;
produksi cakram video musik; produksi dan distribusi (selain transportasi) video musik televisi; produksi dan distribusi acara
permainan televisi; produksi dan distribusi acara pertunjukan radio dan televisi yang meliputi pertandingan bola basket, eveneven bola
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basket dan program dalam bidang bola basket; produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program
televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang
laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan distribusi perangkat
lunak game video dan komputer; produksi dan distribusi permainan komputer dan video yang berhubungan dengan
multimedia melalui siaran televisi dan melalui Internet dan peralatan lokal; produksi dan distribusi rekaman suara, film dan
video; produksi dan penerbitan musik; produksi dan penyewaan film, film video, program radio dan televisi; produksi dan
presentasi rekaman audio dan video, dan gambar diam dan bergerak; produksi dari pertunjukan hiburan dan acara interaktif
untuk didistribusikan melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, katridge, cakram laser, cakram komputer dan
sarana elektronik; produksi film pita video; produksi film rekaman video dalam bidang pendidikan, budaya, hiburan atau
olahraga, bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau publisitas; produksi film videotape, selain film
iklan; produksi film, film video dan serial televisi; produksi film, film video, program radio dan televisi; produksi hiburan dalam
bentuk film, acara televisi, radio dan video terkait dengan pengalaman perjalanan dan belanja ritel mewah; produksi hiburan
dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio dan video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi konser musik; produksi
konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi
melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online yang ditampilkan dalam episode
tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet video-on-demand yang berkaitan; produksi lagu untuk film; produksi musik;
produksi pertunjukan; produksi pertunjukan bakat; produksi pertunjukan dan film; produksi pertunjukan film dan video; produksi
pertunjukan ice-skating; produksi pertunjukan panggung; produksi pertunjukan roller-skating; produksi pertunjukan taman
hiburan; produksi pertunjukan teater; produksi pertunjukan televisi; produksi podcast; produksi podcast video; produksi
program pertunjukan, program radio dan televisi, film selain untuk keperluan periklanan; produksi rekaman audio dan video;
produksi rekaman audio dan video untuk resital; produksi rekaman musik; produksi rekaman suara dan video; produksi
rekaman suara, musik dan video; produksi rekaman video; produksi video dan/atau rekaman suara untuk tujuan hiburan atau
pendidikan; produksi, pertunjukan dan penyewaan film; program acara pendidikan; program televisi yang sedang berlangsung
yang menampilkan konten hiburan; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio,
rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; publikasi buku dan majalah sehubungan dengan musik
dan hiburan; publikasi buku musik; publikasi komposisi musik; publikasi konten editorial situs yang dapat diakses melalui
jaringan komputer global; publikasi lembaran musik; publikasi lirik lagu dalam bentuk buku; publikasi lirik lagu dalam bentuk
lembaran; publikasi materi multimedia online yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik,
dan publikasi elektronik; publikasi permainan video; puisi dan penulisan lirik; rekaman audio dan produksi untuk video dan film;
rekaman suara dan layanan hiburan video; rekaman video; rekaman video untuk keperluan inventaris pribadi; sarana
pengembangan kegiatan-kegiatan (Hiburan); teater, musik, televisi, radio dan layanan hiburan film; teks film dan video
tertutup; waktu acara olahraga===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033431
: 17/05/2021 15:02:58
:
: Sarwindah Lestari, Rimar Callista

540 Etiket

: Jalan Tulip Blok J3 No. 11 Sektor III.2 Puspita Loka BSD, RT. 001 RW. 003,
Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan,
Banten, 15310., Kota Tangerang Selatan, Banten, 15310
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Rimar
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 25
: ===Ampu (Tutup Kepala); BAJU DARI KULIT; Bagian tumit untuk kaos kaki; Baju Batabue; Baju Hangat; Baju Hangat
berkerah; Baju Hangat kerah kura-kura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju
Hangat untuk anak-anak; Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung;
Baju Syar'i; Baju Tikim; Baju atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat
tenis; Baju koko; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Bulang-Bulang
(Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana Komprang; Celana dalam dari kertas
(bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana kerja; Celana ketat tipis untuk wanita; Celana
korduroi; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin; Celana panjang denim; Celana panjang longgar
batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana panjang yang dilapisi lilin; Celana pelindung
kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek sepak bola Amerika; Celana pendek untuk
berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin; Celana yang dilapisi lilin; Deta (Tutup Kepala);
Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Gaun malam; Gaun pengantin; Gaun prom; Ikat Kepala; Ikat kaos kaki elastis; Ikat
kepala (pakaian); Ikat kepala agar tidak berkeringat; Jaket Jeans; Jaket anak-anak; Jaket bordir; Jaket bulu atau wol; Jaket
garbadine [pakaian]; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket printing; Jaket sablon; Jaket tahan dingin; Jaket tanpa lengan;
Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket tipis untuk mencegah tubuh
dari angin dingin dan hujan; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket windbreaker; Jaket wol; Jaket yang diisi; Jaket yang dilapisi
lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jas Kaen Serebet; Jas anak-anak; Jubah mandi dan topi yang
dikenakan saat tidur; Kaos Promosi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat;
Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus kaki
sepak bola Amerika; Kaus kaki setinggi lutut; Kaus pakaian; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerudung kepala;
Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan jaket
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untuk dipakai saat musim hujan; Kun (Rok Bagian Bawah); Meukasah (Baju); Meukeutop (Tutup Kepala); Pakaian Batik;
Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Pria Jeans; Pakaian bagian bawah piyama;
Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung
tangan, pakaian renang; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong
(t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat
pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian dinas seragam; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi untuk priawanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian luar; Pakaian untuk olahraga
kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran
jumbo; Pakaian, tutup kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun,
kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal
dan sandal selop; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian,
yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja,
sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala;
Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian
renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan,
pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam
wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian
yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian
renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki
elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan,
celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat,
rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaungaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt,
rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu
kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos
jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi
sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan
untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket
tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan
tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung
telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam
pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek
untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain
penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi
mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung,
jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung;
Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu,
stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang,
celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian
dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun
dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini,
celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaianpakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Pelindung mata sebagai tutup kepala; Pelindung telinga [pakaian];
Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang
(penutup tabi); Penutup kepala yang dilapisi lilin; Penutup kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat
pergelangan tangan; Pita atau karet penahan kaos kaki; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rok Jeans;
Rok Luar; Rok dalam [pakaian dalam]; Rok pengantin; Sarung batik; Sepatu olahraga atau santai; Sileuweu (Celana);
Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Syal;
Syal Serbaguna; Syal penutup bahu yang digunakan untuk tukang cukur; Syal tabung leher; Syal untuk menutup kepala;
Syal, shawls (syal); T-shirt; T-shirt bordir; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan
panjang; T-shirt lengan pendek; T-shirt printing; T-shirt sablon; Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Tengkulok (Penutup
Kepala); Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Toka-Toka (Aksesoris Selempang Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala);
Topi (penutup kepala) renang; Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian);
Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi pramuka; Topi sebagai tutup kepala; Topi tahan dingin; Topi tinggi uskup
gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin; Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; Toro (Baju
Kurung); Tudung (Topi); Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala wanita (pakaian); Tutup kepala; Tutup kepala
menggabungkan alat ventilasi listrik; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki untuk wanita; atasan atletik wanita dengan bra
bawaan; atasan baju tanpa lengan; atasan rajut; atasan untuk wanita; babushkas [selendang kepala]; baeja [rompi tradisional
Korea untuk wanita]; bagian depan kemeja; baju; baju angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju berburu; baju
berkerah; baju busana muslim; baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos
[pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat; baju luar untuk memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju militer; baju
olah raga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju
rami; baju santai; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang
dewasa; baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot; band leher [bagian dari pakaian]; bandana [syal]; bantalan penambah
payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan
balita; bingkai topi [kerangka]; bius pedal denim; blazer; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang
batik; blus lengan pendek batik; bodysuits untuk wanita; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; capris denim; celana; celana
anak; celana angin; celana atletik; celana bahan katun; celana balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi
[pakaian]; celana berburu; celana berkuda; celana bermuda; celana bersalin; celana bersepeda; celana berupa kaos kaki
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(stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam
wanita; celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana dinas; celana empuk untuk penggunaan atletik;
celana formal; celana golf; celana haji; celana hiking; celana hujan; celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat
seperti legging; celana jogging; celana kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana kertas;
celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat bib; celana ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging;
celana mandi; celana militer; celana olahraga; celana olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana
olahraga untuk pria; celana pakaian; celana palazzo; celana panjang; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor];
celana panjang besar batik; celana panjang longgar; celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang
untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang
yang ketat; celana panjang yang menyerap keringat; celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana
pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin;
celana pendek bersepeda; celana pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba;
celana pendek denim; celana pendek empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana
pendek kargo; celana pendek keringat; celana pendek pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan
karet pada bagian pinggang; celana pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana
pendek tenis; celana pendek tinju; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk
orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk renang; celana pendek untuk selancar; celana pendek untuk
wanita; celana perawat; celana plastik; celana pof; celana popok bayi; celana pria; celana renang; celana salju; celana santai;
celana ski; celana snowboard; celana stretch; celana tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman; celana tanaman
denim; celana tanggung; celana tempur; celana trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk
olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana untuk wanita; celana yang menyerap keringat; celana yoga; chemises (jenis
pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup telinga]; dickeys [bagian depan
baju]; earbands [pakaian]; foulards [artikel pakaian]; gaun; gaun [pakaian bisnis]; gaun bayi; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun
denim; gaun ganti; gaun jumper (baju hangat); gaun kasmir; gaun koktail; gaun kulit; gaun mohair; gaun pembaptisan; gaun
pengantin; gaun pengiring pengantin; gaun perawat; gaun pesta; gaun rajut; gaun rajutan; gaun seremonial untuk wanita; gaun
tabung; gaun tenis; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak; gaun untuk wanita; gaun yang terbuat dari kulit;
gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang
[bagian dari pakaian]; hakama [rok lipit untuk kimono formal]; helm liner [hiasan kepala]; hoodies; ikat pinggang uang
[pakaian]; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket angin; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket
berburu; jaket berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket
dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket empuk; jaket garbadine (pakaian); jaket
hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket kasual; jaket katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan
panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi pakaian; jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan; jaket
olahraga; jaket panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut; jaket
reversibel; jaket ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan
angin; jaket tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket
wol; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk
kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi sepak bola; jaket,
sepatu bot dan rompi untuk memancing; jas; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas
hujan setelan; jas kulit; jas luar; jas luar-jas luar; jas mandi; jas panjang; jas pelaut; jas penerbangan; jas satu potong; jas
serikat; jas snowboard; jas taekwondo; jas tahan air untuk pengendara sepeda motor; jas tiga potong [pakaian]; jas-jas luar
yang panjang; jeans biru; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jepret baju selangkangan untuk bayi
dan balita; juban [kaus untuk kimono]; kaftan batik (pakaian); kantong untuk pakaian; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos
kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian
dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos lengan pendek; kaos oblong; kaos oblong anak-anak;
kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan
kaus kaki; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki
American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus; kaus [baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus bola voli; kaus kaki;
kaus kaki air; kaus kaki anak-anak; kaus kaki anti-keringat; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana panjang; kaus kaki dan
stoking; kaus kaki non-slip; kaus kaki olahraga; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kaus kaki pergelangan kaki;
kaus kaki pria; kaus kaki replika; kaus kaki sandal; kaus kaki sekali pakai; kaus kaki sepak bola; kaus kaki tanpa kaki; kaus
kaki tenis; kaus kaki termal; kaus kaki untuk bayi; kaus kaki wanita; kaus kaki wol; kaus kaki yang menyerap keringat; kaus
lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus olahraga; kaus pengendara sepeda; kaus sepak bola; kaus tanpa lengan; kaus
tanpa lengan, pakaian; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kebaya batik (pakaian); kemeja; kemeja
[pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan
atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja
lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja memancing; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja
rajutan; kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria;
kemeja untuk wanita; kemeja yoga; kemeja-jacs; kepala membungkus [pakaian]; kepala sweatbands; kerah [pakaian]; kerah
untuk gaun; ketuk celana; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian yayasan]; koshimaki [kaus untuk
kimono]; kostum rakyat [pakaian]; kuk baju; kutang wanita; lacak jaket; laci [pakaian]; lapisan jaket; legging [celana panjang];
legging menjadi celana panjang; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [kaus kaki]; maillots
[pakaian renang]; manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit
imitasi; mantel denim; mantel rok; mantel untuk wanita; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat;
memanjat baju; menjalankan jas; miters [topi]; muffs [pakaian]; overshirts; pakaian; pakaian (jaket) memancing; pakaian
atasan dari bulu; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian berbahan
denim; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak;
pakaian dalam kertas; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pria; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies);
pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari
kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain
sarung tangan; pakaian hamil; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kertas; pakaian
kucing; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk
anak-anak; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk wanita; pakaian malam; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian pas
untuk pria; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian pria; pakaian rajut; pakaian rajut
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dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo;
pakaian renang one-piece; pakaian renang untuk wanita; pakaian resmi; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian
tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tidur [pakaian]; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk wanita;
pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk
berselancar; pakaian untuk judo; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak;
pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh
digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus
jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana,
pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan
keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top,
kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian
yang mengandung zat pelangsing; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala
untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung,
memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain,
kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos;
kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat,
tutup kepala, topi; paramentos [pakaian]; pelindung kaki (celana); pengantin pengantin wanita; pengikat kaus kaki; penutup
dada khususnya untuk wanita (bustiers); penutup kepala; penutup kepala untuk olahraga [selain helm]; penutup kepala,
termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); piyama rajut; piyama untuk wanita; puncak topi; replika celana
pendek sepak bola Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; replika kaus kaki sepak bola
Amerika; rok; rok [pakaian bisnis]; rok atletik; rok celana; rok dalam; rok denim; rok golf; rok maxi; rok mini; rok pendek; rok
rajut; rok tabung; rok tenis; sabuk kulit [pakaian]; sandal lipat wanita; sandal untuk wanita; sapu tangan [pakaian]; sarung
tangan [pakaian]; selendang [pakaian]; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat;
sepatu formal; sepatu kertas digunakan saat melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap bersih; sepatu
pantofel wanita; sepatu pengantin wanita; sepatu santai; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria, wanita dan anakanak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana
pendek, celana olahraga, celana olahraga; sepatu untuk wanita; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal
sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; setelan baju (sweat suits)
sweater; setelan bisnis; setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan pakaian formal
wanita; setelan rok; skort denim; stoking dan celana ketat tipis wanita; suge-gasa [topi topi]; suspender kaus kaki; sweatbands;
sweatbands tenis; sweater bayi; sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; syal; syal bahu; syal dan
jilbab; syal kapas; syal kasmir; syal leher; syal leher [muffler]; syal pashmina; syal renda; syal sutra; syal triko; syal wol; syal
yang melingkar di leher; tabi [Kaus kaki gaya Jepang]; tali celana; tanaman denim; topi; topi baseball; topi berbandul; topi
bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi bulu; topi bulu tiruan; topi dan peci; topi dengan visor; topi ember; topi
garnisun; topi golf; topi hujan; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi kecil; topi kertas [pakaian]; topi koki; topi kulit domba;
topi mandi; topi matahari; topi militer; topi militer dengan visor; topi mode; topi olahraga; topi pantai; topi pelindung; topi
pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi rajutan; topi renang; topi simpul; topi ski;
topi stocking; topi toboggan; topi top; topi tukang pesona; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita,
dan anak-anak; topi wol; topi yang dikenakan saat tidur; topi-topi hotel; tubuh [pakaian]; tutup kepala anak-anak; tutup kepala
dari segala bentuk di kelas ini; tutup kepala kulit; tutup kepala termal; tutup kepala untuk pria; tutup kepala, yaitu, topi (caps),
topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan; ushankas [topi bulu]; visor (penutup
kepala); visor (tutup kepala)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2999 Wildwood Parkway, Atlanta, Georgia 30339 USA
: Raden Prista Devina S.H.,
: PT Mirandah Asia Indonesia Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78 Setia Budi Kota Jakarta Selatan Dki Jakarta 112910

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NAPA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 12
: ===BRAKE HOSE (selang rem); bantalan rem untuk kendaraan darat; fender untuk kendaraan darat; kampas rem untuk
kendaraan darat; pasak trailer untuk kendaraan; rantai ban untuk jalanan bersalju; rantai ban untuk kendaraan darat; rantai
salju untuk kendaraan darat; rem untuk kendaraan darat; sistem penyimpanan bahan bakar dan komponen sebagai bagian
struktural dari kendaraan; spatbor [bagian-bagian kendaraan darat]; unit kemudi untuk kendaraan darat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033432
: 17/05/2021 15:03:29
:
: National Automotive Parts Association

: DID2021033433
: 17/05/2021 15:03:41
:
: KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as Kao Corporation)

540 Etiket

540 Etiket

: 14-10, Nihonbashi Kayabacho
1-chome, Chuo-ku, Tokyo,
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Japan
: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Liese Blaunē
: Liese Blaunē : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 3
: ===Bedak padat untuk wajah; Busa rambut; Eksfoliator; Eyeliner; Kapas wajah untuk kosmetik; Krim pelindung sinar UV; Krim
wajah; Lak rambut; Losion pelindung sinar UV; Losion pijat wajah; Losion untuk wajah; Lotion pelindung sinar ultra-violet;
Pelapis kuku; Pembersih make-up; Pembersih untuk badan; Perona Pipi; Perona mata; Pewarna dan cat rambut; Sampo;
Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pewarna kuku; Strip perban pelembab untuk kulit di
sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; bahan pewarna rambut; bedak talek; bedak wajah; bulu mata palsu; busa pembersih
tubuh dan wajah; eau de toilette; esens untuk kulit; garam mandi; gel untuk wajah; kondisioner rambut; kosmetik; krim bibir;
krim kulit; krim tangan; krim tubuh; kuku palsu; lipstik; losion untuk kulit; losion setelah bercukur; losion untuk tubuh; make-up
bedak; make-up dasar bedak; maskara; maskara rambut; masker kecantikan; minyak Kolonyo; minyak esensial; obat kumur,
bukan untuk keperluan medis; pasta gigi; pelembab kulit; pembersih wajah; pembilasan rambut; pencuci muka; penetral untuk
pengeritingan permanen; pensil alis; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan rambut
palsu; pewarna janggut; pewarna rambut; sabun mandi; sabun tubuh; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun-sabun; sediaan
anti keringat (sediaan mandi); sediaan cukur; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan menyegarkan nafas untuk
kebersihan pribadi; sediaan pembersih wajah; sediaan pemutih kulit; sediaan penataan rambut; sediaan penghilang warna;
sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan
pewarnaan rambut; sediaan tabir surya; sediaan untuk merawat tangan dan tubuh; sediaan untuk pengeritingan rambut
permanen; semprotan rambut; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu tubuh; wangi-wangian; wax
rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033434
: 17/05/2021 15:06:40
:
: PT MNC STUDIOS INTERNATIONAL Tbk

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung MNC Pictures, Kompleks MNC Studios, Jl. Raya Pejuangan No. 1, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ANAK BASKET
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Oranye, Putih, Coklat Muda, Kuning
: 9
: ===Animasi yang dapat diunduh; Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk melihat kartun elektronik dan komik
elektronik; Aplikasi seluler yang dapat diunduh yang digunakan untuk pengiriman dan distribusi konten hiburan audio, video
dan multimedia termasuk teks, data, gambar, audio, video dan file audiovisual.; DVD dan media perekaman digital lainnya;
File dan rekaman audio digital, video, dan multimedia yang dapat diunduh menampilkan musik, televisi, film, buku, berita,
konser, radio, olahraga, permainan, acara budaya, serta program hiburan dan pendidikan terkait; Film dan gambar animasi
yang dapat diunduh; Film dan video yang dapat diunduh dari internet, film (movies) yang dapat diunduh dari internet; Film
kartun animasi; Film yang dapat diunduh; Kartun animasi yang direkam pada DVD, CD dan file video yang dapat diunduh dan
sebagai bagian dari perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; Konten audio, video, dan multimedia yang direkam
sebelumnya; Masker pelindung untuk pengendara; Media elektronik bukan musik yang direkam sebelumnya (selain perangkat
lunak komputer); Media elektronik yang menampilkan program permainan komputer; Perangkat Lunak yang dapat diunduh
untuk komputer, seluler, digital portebel, prangkat komunikasi dengan kabel dan tanpa kabel; Perangkat lunak aplikasi web;
Perangkat lunak hiburan interaktif; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam
untuk berbagi multimedia; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk
mengontrol pengoperasian peralatan audio dan video dan untuk melihat, mencari dan / atau membaca suara, video, televisi,
film, foto dan gambar digital lainnya dan konten multimedia lainnya; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak
yang dapat diunduh atau direkam untuk mereproduksi, memproses dan mengalirkan konten audio, video dan multimedia dan
untuk panggilan audio, panggilan video dan kolaborasi jarak jauh; Perangkat lunak mainan video untuk mesin hiburan secara
elektrik dengan layar; Perangkat lunak pengembangan game; Perangkat lunak permainan (game) komputer untuk perangkat
komunikasi; Perangkat lunak permainan komputer untuk digunakan pada ponsel dan telepon seluler; Perangkat lunak untuk
pemutar audio dan/atau video.; Perangkat lunak untuk streaming konten audio visual dan multimedia ke perangkat elektronik
digital seluler; Permainan komputer untuk digunakan di telepon genggam dan telepon seluler; Piranti lunak untuk pemrosesan
gambar, grafik, audio, video dan teks; Platform digital; Program computer, perangkat lunak computer, rekaman audio dan/atau
video; Program dan perangkat lunak permainan (game) komputer yang memungkinkan pengguna untuk bermain permainan
(game) dengan telepon bergerak; Program permainan komputer; Program permainan komputer multimedia interaktif yang
dapat diunduh; Program permainan komputer yang dapat diunduh melalui internet; Program permainan online; Program
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permainan video dan komputer; Program permainan video yang dapat diunduh; Rekaman audio yang dapat diunduh; Video
game; Video kartun yang dapat diunduh; Webcast dan podcast yang dapat diunduh yang menampilkan audio, video, dan
siaran multimedia lainnya yang dapat diunduh di bidang musik, televisi, film, buku, berita, konser, radio, olahraga, permainan,
acara budaya, dan program terkait hiburan dan pendidikan; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diprogram untuk
perangkat seluler, televisi, dan perangkat video lainnya; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat
lunak untuk bermain game; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
ponsel; aplikasi untuk ponsel, komputer tablet, dan ponsel pintar dalam bentuk permainan video yang dapat diunduh; aplikasi
yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; buku audio yang menampilkan
konten hiburan; buku digital yang dapat diunduh dari Internet; buku digital, dapat diunduh; buku elektronik fiksi direkam pada
media komputer; buku elektronik fiksi yang dapat diunduh; buku elektronik non-fiksi yang dapat diunduh; buku elektronik yang
dapat diunduh; buku-buku digital anak yang dapat diunduh; buku-buku digital untuk aktifitas anak yang dapat diunduh; bukubuku digital untuk pendidikan anak yang dapat diunduh; compact disc yang direkam; emoji yang dapat diunduh untuk
komputer; emoji yang dapat diunduh untuk komputer tablet; emoji yang dapat diunduh untuk ponsel; emotikon yang dapat
diunduh untuk komputer; emotikon yang dapat diunduh untuk komputer tablet; emotikon yang dapat diunduh untuk ponsel;
emotikon yang dapat diunduh untuk tablet; file audio yang dapat diunduh; file data yang dapat diunduh; file gambar yang dapat
diunduh; file multimedia yang dapat diunduh; file video dan audio yang dapat diunduh; file video yang dapat diunduh; file-file
audio, yaitu buku audio anak yang dapat diunduh; film dan program televisi yang dapat diunduh menampilkan episod dari
suatu serial televisi animasi yang tersedia melalui suatu jasa video-sesuai-permintaan; film film yang direkam sebelumnya; film
layar lebar yang menampilkan musik dan hiburan; film sinematografi; film video; film, gambar bergerak, dan film (movies) yang
menampilkan konten hiburan; gambar bergerak yang dapat diunduh; gambar bergerak yang dapat diunduh dan pertunjukkan
televisi yang menampilkan cerita fiksi dan non-fiksi pada berbagai topik yang disediakan melalui layanan video-on-demand;
gambar dan film digital; gambar dan film digital (dapat diunduh); gambar dan lukisan yang dapat diunduh di bidang permainan
(games) komputer, permainan video (video games), game mobile (mobile games) dan animasi; gambar diam dan bergerak
yang dapat diunduh; gambar yang dapat diunduh; gambar yang dapat diunduh, gambar bergerak atau video; game komputer
yang dapat diunduh; grafik komputer yang dapat diunduh; grafik yang dapat diunduh; grafik yang dapat diunduh untuk ponsel;
grafik, gambar dan film yang dapat diunduh; headset dan helm virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam bermain
video game; headset virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game; kartun animasi yang dapat
diunduh; karya seni yang dapat diunduh; kaset audio non-musik yang direkam sebelumnya; kaset video yang direkam
sebelumnya; komputer, video dan disk game elektronik interaktif; komputer, video dan permainan elektronik interaktif yang
dapat diunduh melalui internet dan perangkat nirkabel; komputer, video dan program serta piranti lunak permainan elektronik
interaktif; konten audio, video, dan multimedia pra rekaman yang dapat diunduh; konten media; masker pelindung; media
digital, yaitu video disk digital, disk serbaguna digital, rekaman audio dan video yang dapat diunduh, DVD, dan disk digital
definisi tinggi yang menampilkan serial televisi yang telah direkam sebelumnya dalam bidang fiksi ilmiah dan drama; media
digital, yaitu, konten media audio-visual yang dapat didownload dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik,
dan video musik; media untuk merekam, membawa, menyimpan, memproses, memanipulasi, mentransmisikan, menyiarkan,
mengambil dan mereproduksi musik, suara, gambar, teks, dan informasi; media yang dapat diunduh; media yang direkam;
media yang direkam dan dapat diunduh; media yang direkam dan dapat diunduh, perangkat lunak komputer, media
perekaman dan penyimpanan digital atau analog kosong; perangkat Lunak Komputer untuk digunakan dalam mengambil dan
mengedit foto serta merekam dan mengedit video; perangkat keras dan lunak komputer audio-visual; perangkat keras dan
lunak komputer untuk mencari basis data yang menampilkan file audio dan multimedia; perangkat keras dan perangkat lunak
komputer audio-video; perangkat lunak aplikasi komputer untuk streaming konten media audio-visual melalui internet;
perangkat lunak dan program komputer; perangkat lunak game komputer; perangkat lunak game untuk digunakan pada
platform apa pun yang terkomputerisasi, termasuk konsol game, terminal game, perangkat elektronik genggam, perangkat
hiburan elektronik, mesin game arcade, perangkat telekomunikasi, ponsel, dan perangkat komunikasi elektronik; perangkat
lunak grafik komputer; perangkat lunak hiburan interaktif untuk digunakan dengan komputer; perangkat lunak hiburan interaktif
yang dapat diunduh untuk bermain game komputer; perangkat lunak hiburan interaktif yang dapat diunduh untuk bermain
video game; perangkat lunak interaktif; perangkat lunak keamanan komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer
atau firmware untuk permainan yang kebetulan pada platform komputer mana pun, termasuk konsol game khusus, mesin slot
berbasis video, mesin slot berbasis reel, dan terminal lotere video; perangkat lunak komputer interaktif; perangkat lunak
komputer pendidikan; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam membuat dan mendesain situs web; perangkat lunak
komputer untuk membuat permainan komputer dan permainan video; perangkat lunak komputer untuk membuat pola digital;
perangkat lunak komputer untuk memproses gambar digital; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar, grafik,
audio, video, dan teks; perangkat lunak komputer untuk menambah kemampuan audio-visual aplikasi multimedia, yaitu, untuk
penggabungan teks, audio, grafis, gambar diam dan gambar bergerak; perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat
gambar dan foto digital; perangkat lunak komputer untuk meningkatkan kemampuan audiovisual dari aplikasi multimedia;
perangkat lunak komputer untuk menjelajahi/menelusuri (browsing) dan mengakses konten digital, perangkat lunak komputer,
game komputer, karya audio, karya visual, karya audiovisual, publikasi elektronik, buku, film, dan musik; perangkat lunak
komputer untuk pemrosesan gambar; perangkat lunak komputer untuk permainan video dan audio; perangkat lunak komputer
untuk ponsel untuk tujuan bermain video game; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer
yang disediakan di internet; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak multimedia; perangkat lunak multimedia dan
interaktif untuk bermain permainan video; perangkat lunak multimedia interaktif untuk bermain game; perangkat lunak
pencitraan yang dihasilkan komputer [CGI]; perangkat lunak pendidikan untuk anak-anak; perangkat lunak permainan
augmented reality; perangkat lunak permainan elektronik; perangkat lunak permainan elektronik untuk perangkat elektronik
genggam; perangkat lunak permainan elektronik untuk perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan interaktif; perangkat
lunak permainan komputer; perangkat lunak permainan komputer augmented reality; perangkat lunak permainan komputer
dan instruksi manual terkait yang dijual bersama sebagai satu unit dan perangkat lunak permainan komputer yang dapat
diunduh; perangkat lunak permainan komputer dan manual dalam format elektronik dijual sebagai satu unit; perangkat lunak
permainan komputer dan perangkat lunak hiburan, yaitu file grafik dan musik digital untuk digunakan pada atau dengan
telepon seluler dan seluler, baik genggam maupun berdiri bebas, dan perangkat nirkabel lainnya; perangkat lunak permainan
komputer dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer video
dan manual/petunjuk dalam format elektronik dijual sebagai satu unit; perangkat lunak permainan komputer virtual reality;
perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh melalui perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer,
dapat diunduh; perangkat lunak permainan komputer, direkam; perangkat lunak permainan realitas virtual yang dapat diunduh
untuk bermain permainan video; perangkat lunak permainan video; perangkat lunak permainan video komputer; perangkat

Halaman 780 dari 1262

lunak permainan video yang dapat diunduh; perangkat lunak permainan video yang dapat diunduh melalui suatu jaringan
komputer global dan alat nirkabel; perangkat lunak permainan video yang direkam; perangkat lunak permainan virtual reality;
perangkat lunak realitas tertambah yang dapat diunduh untuk bermain permainan video; perangkat lunak realitas tertambah
yang telah direkam untuk bermain permainan video; perangkat lunak realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk
sinematografi; perangkat lunak realitas virtual yang telah direkam untuk bermain permainan video; perangkat lunak simulasi;
perangkat lunak simulasi untuk digunakan dalam komputer digital; perangkat lunak simulasi untuk tujuan hiburan; perangkat
lunak untuk desain robotika; perangkat lunak untuk game elektronik; perangkat lunak untuk memutar video, komputer dan
permainan online; perangkat lunak untuk mengakses dan menelusuri database online dan situs web; perangkat lunak untuk
mengirim (streaming) dan memainkan audio, video, dan konten multimedia, dan untuk mengontrol televisi, monitor, sistem
permainan, alat pemutar DVD, alat pemutar media portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; perangkat
lunak untuk otomatisasi proses robot; perangkat lunak untuk streaming konten media audio-visual melalui jaringan komputer
global dan ke perangkat elektronik seluler dan digital; perangkat lunak virtual reality untuk bermain game komputer; perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk layanan pengiriman pesan instan dan surat elektronik; perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk memodifikasi penampilan, memungkinkan transmisi, menggunakan secara bersama-sama, meningkatkan, mengindeks,
menyimpan, dan membuat gambar, konten audio-visual dan konten video; perangkat lunak yang menampilkan trek suara
musik dan gambar bergerak untuk tujuan bermain permainan video; perangkat lunak yang menggabungkan permainan
komputer; perangkat untuk perekaman, transmisi dan pemutaran suara dan gambar; perangkat video game; perekam suara
digital; permainan elektronik yang dapat diunduh; permainan interaktif, khususnya, program komputer dan permainan video
berupa konten video dari gambar bergerak, program televisi, atau video musik; permainan internet (dapat diunduh); permainan
telepon, yaitu, permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk telepon seluler; permainan video interaktif yang dapat
diunduh dan perangkat lunak permainan trivia yang dapat diunduh yang tersedia pada internet; permainan video komputer;
permainan video yang dapat diunduh; permainan-permainan anak untuk komputer dan perangkat-perangkat seluler yang
dapat diunduh; platform game (permainan); platform perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak komputer yang
direkam atau yang dapat diunduh; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh; podcast yang dapat diunduh;
podcast yang dapat diunduh dalam bidang olahraga elektronik dan permainan video; produk perangkat lunak komputer;
program dan perangkat lunak komputer; program game interaktif, komputer, video dan elektronik yang dapat diunduh;
program game komputer yang direkam; program komputer (perangkat lunak yang dapat diunduh); program komputer
[perangkat lunak yang dapat diunduh]; program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar; program komputer
dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar yang digunakan untuk telepon seluler; program komputer disimpan dalam
bentuk digital; program komputer untuk mengakses dan menggunakan Internet; program komputer untuk mengedit gambar,
suara dan video; program komputer untuk menggunakan Internet dan World Wide Web; program komputer untuk video dan
permainan komputer; program komputer yang dapat diunduh untuk permainan video dan komputer; program komputer, dapat
diunduh; program komputer, direkam; program perangkat lunak komputer; program perangkat lunak komputer untuk integrasi
file teks, foto, grafik, audio dan video ke dalam aplikasi multimedia pengiriman interaktif; program permainan elektronik;
program permainan elektronik yang dapat diunduh; program permainan komputer; program permainan komputer dapat
diunduh melalui Internet; program permainan komputer dengan multipemain; program permainan komputer interaktif; program
permainan komputer multimedia interaktif; program permainan komputer online interaktif multi pemain; program permainan
komputer yang dapat diunduh.; program permainan komputer, pengontrol permainan video, yaitu, kendali jarak jauh, joystick,
bantalan lantai yang dikontrol secara interaktif, roda kemudi untuk permainan video, headphone, keyboard dan mouse
pemrosesan data, semua untuk digunakan dengan komputer dan konsol untuk platform permainan video, mouse pemrosesan
data nirkabel dan kontrol jarak jauh untuk digunakan dengan televisi, komputer, dan set-top box dalam bentuk decoder;
program permainan untuk mesin permainan video arcade; program permainan untuk mesin permainan video di rumah;
program permainan untuk peralatan permainan video konsumen; program permainan untuk ponsel pintar (smart phones);
program permainan video; program permainan video konsumen; program permainan video multimedia interaktif; program
permainan yang dapat diunduh untuk mesin permainan video arcade; program permainan yang dapat diunduh untuk peralatan
permainan video konsumen; program permainan yang dapat diunduh untuk peralatan terminal informasi mobile; program
permainan yang dapat diunduh untuk ponsel pintar (smart phones); program video game interaktif; publikasi elektronik untuk
anak-anak yang dapat diunduh; publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita
yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada permainan video; rekaman audio dan video menampilkan suatu
karakter animasi dan suatu program televisi animasi; rekaman audio dan video yang dapat diunduh; rekaman audio dan visual
yang menampilkan musik, cerita, pertunjukkan drama, pertunjukkan non-drama, hiburan aksi secara langsung, hiburan
animasi, permainan dan kegiatan pembelajaran untuk anak-anak.; rekaman audio visual di semua media, yang menampilkan
hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung di bidang drama dan fiksi ilmiah; rekaman video dan kaset;
rekaman video dan rekaman video direkam dengan animasi; rekaman video digital yang dapat diunduh; rekaman video
direkam dengan kartun animasi; rekaman video non-musik yang direkam sebelumnya; rekaman video yang dapat diunduh;
rekaman video yang dapat diunduh menampilkan serial televisi drama; rekaman video yang menampilkan suatu program
drama televisi; sensor gerak untuk permainan komputer dan video; seri-seri buku digital anak yang dapat diunduh; strip komik
yang dapat diunduh; suara atau gambar yang dapat didownload; template yang dapat diunduh untuk mendesain presentasi
audiovisual; video gambar bergerak yang direkam sebelumnya; video game interaktif dan permainan komputer multimedia
yang dapat diunduh; video yang direkam sebelumnya===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033435
: 17/05/2021 15:07:43
:
: Perano Gustiandi

540 Etiket

: Jl. Jend. Sudirman No. 123, RT. 012 RW. 002,
Kel. Nagrikaler, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Jawa Barat, Jawa Barat
: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LEURI SKIN LAB
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah muda
: 3
: ===Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan rambut; kosmetik; kosmetik dan make-up; produk perawatan
tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan wajah [kosmetik]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033436
: 17/05/2021 15:09:15
:
: ADHI PRIYATNA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. TUPAREV NO. 145, RT. 004/RW. 004, KEL. NAGASARI, KEC. KARAWANG
BARAT, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41312
: Adnan Hardie S.H.,
: Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LARIS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIru tua
: 35
: ===toko mebel, furniture, perabot rumah, perabot kantor, barang pecah belah, teko gelas, piring, mangkok, kursi, karya seni
dari kayu, lilin, plastik, tirai manik-manik untuk hiasan, tempat tidur, perlengkapan tempat tidur bukan dari logam, bangku,
kursi-kursi, papan peragaan, bantal, lemari-lemari, kotak-kotak dari kayu atau plastik, lemari berlaci, gantungan jas, bantalbantal, meja tulis, meja makan, pintu-pintu, meja gambar, meja rias, kursi malas, perlengkapan perabotan bukan dari logam,
kotak perhiasaan, kotak surat, rak-rak, rak tempat majalah, rak buku, kasur-kasur, cermin, meja, tempat payung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021033437
: 17/05/2021 15:18:02
:
: PT MNC STUDIOS INTERNATIONAL Tbk

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung MNC Pictures, Kompleks MNC Studios, Jl. Raya Pejuangan No. 1, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ANAK BASKET
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Oranye, Putih, Coklat Muda, Kuning
: 35
: ===Iklan melalui media elektronik; Iklan secara online; Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa periklanan online; Jasa toko;
Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam
perdagangan eceran dan grosir; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi
penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan; Periklanan
online; Periklanan online melalui jaringan komunikasi komputer; Produksi film-film komersial/iklan televisi; distribusi barang
promosi; iklan komersial; iklan komersial televisi; inventaris barang dagangan; jasa agen periklanan; jasa jasa katalog toko
eceran; jasa periklanan; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio
dan siaran on-line; jasa-jasa konsultasi manajemen bisnis; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; jasa-jasa toko eceran,
yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan promosi dan
iklan melalui internet; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; manajemen Sumber Daya Manusia; manajemen bisnis,
administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembelipembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; perdagangan barang; toko eceran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033438
: 17/05/2021 15:23:13
:
: Indra Wijaya

540 Etiket

: JL. DAAN MOGOT KM 18,5 KOMPLEK SEMANAN MEGAH RAYA BLOK A-7,
SEMANAN, KALIDERES, JAKARTA BARAT, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11850
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SPECLEAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Orange, Biru, Merah, Kuning, Coklat, Ungu
: 3, 5
: ===Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim
pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab,
sabun batangan yang tidak mengandung obat; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil,
bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak
dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci,
sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Cairan pembersih kaca depan
mobil; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen dan zat tambahan untuk laundry dalam bentuk sediaan
pembersih untuk meningkatkan kualitas laundry; Parfum laundry; Pelembut pakaian; Pembersih kaca; Pembersih toilet;
Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Sabun Cuci Piring; Sabun Mandi; Sabun
Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun mandi, deodoran; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun {bukan
untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk
mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan
mencuci pakaian dan tekstil menggunakan tangan; Sediaan penghilang noda untuk keperluan laundry; Sediaan toilet tidak
mengandung obat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; cairan pembersih kaca depan; cairan
pembersih kaca depan mobil; detergen untuk menghilangkan jamur; deterjen pencuci piring cair; kit wewanginan khusus untuk
digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu,
unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti
keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi,
mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; membersihkan dan
mencuci preparat dan bahan; mencuci soda, untuk membersihkan; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; produk
sabun; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair
pribadi, sabun pribadi tanpa air, batang pembersih pribadi, sediaan perawatan rambut dalam bentuk batangan; sabun cair
untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk
tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun
cuci; sabun cuci tangan; sabun dan deterjen; sabun deterjen; sabun industri; sabun kosmetik; sabun kulit; sabun mandi; sabun
mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat; sabun pencerah warna
untuk keperluan binatu; sabun tanpa air; sabun toilet; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun
untuk penggunaan pribadi; sabun wangi; sabun-sabun; sediaan untuk mencuci tangan; sediaan membersihkan dan mencuci
untuk keperluan rumah tangga; sediaan untuk membersihkan dapur, sediaan untuk membersihkan kamar mandi, sediaan
untuk membersihkan toilet; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan termasuk sediaan
untuk mencuci, memoles, mengkilapkan; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mencuci buah dan sayuran; sediaan untuk
mencuci pakaian; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan
untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk
keperluan kosmetik; sediaan-sediaan untuk membersihkan dan mencuci; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci
sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak
rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi===
===Karbol wangi pembasmi kuman; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring;
busa pembersih tangan untuk desinfektan; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan permukaan; desinfektan sabun wangi;
desinfektan semprot; desinfektan untuk instrumen medis; desinfektan untuk keperluan dokter hewan; desinfektan untuk
keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan medis; desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan untuk kolam
renang; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; desinfektan untuk toilet kimia; gel pembersih tangan untuk desinfektan;
mencuci tangan dengan obat; pembersih kamar mandi desinfektan; pembersih mangkuk toilet desinfektan; sabun antibakteri;
sabun cuci untuk buah dan sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat untuk tangan; sabun
tangan obat; sediaan untuk digunakan dalam desinfektan; semprotan anti-cetakan untuk desinfektan; semprotan pembersih
tangan untuk desinfektan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

566

: DID2021033439
: 17/05/2021 15:24:59
:
: Cindy Nathania Salim

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: LRG Jaya Sempurna No. 43, RT/RW. 027/009, Kel. Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I,
Kota Palembang, Sumatera Selatan, Kota Palembang, Sumatera Selatan
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logisklik
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket

Halaman 783 dari 1262

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Biru, Oranye, hijau dan biru muda
: 35, 36, 38, 9, 42
: ===perdagangan barang dan jasa yang terotomatisasi dan terkomputerisasi untuk orang lain yang disediakan melalui jaringan
informasi komunikasi global, yakni, penyediaan pasar online kepada penjual dan pembeli barang dan jasa===
===pengiriman dana dengan menggunakan sarana elektronik===
===menyediakan akses ke informasi elektronik, komunikasi dan platform transaksi di Internet; transmisi data, audio, video dan
file multimedia, termasuk file yang dapat diunduh dan file yang dialirkan melalui jaringan komputer global===
===perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler; perangkat lunak e-commerce (perdagangan secara elektronik)
komputer untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis secara elektronik melalui jaringan komputer
global; perangkat lunak komputer===
===Portal web dan/ atau platform digital dengan tujuan komersil===
: JID2021033441
: 17/05/2021 15:36:37
:
: PT MNC STUDIOS INTERNATIONAL Tbk

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung MNC Pictures, Kompleks MNC Studios, Jl. Raya Pejuangan No. 1, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ANAK BASKET
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Oranye, Putih, Coklat Muda, Kuning
: 38
: ===Jasa penyediaan streaming video secara online; Jasa penyiaran; Jasa penyiaran digital; Jasa penyiaran televisi online;
Penyediaan akses ke layanan jejaring sosial online; Streaming konten media digital di Internet; informasi siaran televisi;
komunikasi melalui berbagai fasilitas media sosial online / daring dan non-online / non daring; menyediakan akses ke konten
multimedia secara online; penyediaan akses telekomunikasi ke film dan program televisi yang disediakan melalui layanan
video-on-demand; penyiaran dan transmisi program televisi; penyiaran dan transmisi program televisi bayar per tayang;
penyiaran film dan program televisi melalui layanan video-on-demand; penyiaran film gambar bergerak melalui Internet;
penyiaran fitur atau program film dan televisi, termasuk di Internet, di jaringan komunikasi seluler dan di media lain; penyiaran
konten audiovisual dan multimedia melalui Internet; penyiaran program televisi, film layar lebar, dan konten audiovisual dan
multimedia lainnya melalui protokol Internet dan jaringan komunikasi; penyiaran video dan transmisi film dan film melalui
Internet; siaran program radio dan televisi; siaran program televisi; siaran program televisi bayar per tayang; siaran program
televisi kabel; siaran program televisi melalui Internet; siaran program televisi menggunakan layanan televisi video sesuai
permintaan dan bayar per tayang; siaran program televisi, film layar lebar, dan konten audiovisual dan multimedia lainnya;
siaran televisi berlangganan; transmisi film; transmisi film melalui Internet; transmisi video, film, lukisan, gambar, teks, foto,
game, konten buatan pengguna, konten audio, dan informasi melalui Internet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021033442
: 17/05/2021 15:41:22
:
: HANDOKO PUTRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Teuku Umar GG.Buntu No.46-E, Kel. Darat Sekip, Kec. Pontianak Kota,
Pontianak
, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
: Johan Santoso S.H.
: Jaya Building 7th Floor Jalan M.H. Thamrin kavling 12

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PONDOK KENANGAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, hijau, putih, biru, biru muda
: 36
: ===penyewaan ruang untuk berdagang; penyewaan tempat untuk berdagang makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033443
: 17/05/2021 15:49:22
:
: ADI MULYONO

Alamat Pemohon

: Relife Greenville Cluter Fruitville Blok A no 18, Kelurahan Cikarageman, Kecamatan

740

540 Etiket

Halaman 784 dari 1262

Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17320
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: iGLOW
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Merah Marun
: 3
: ===Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun jerawat; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan
tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim,
sediaan deodoran dan anti-keringat.; body lotion untuk keperluan kosmetik; kosmetik dan sediaan kosmetik; sabun batang;
sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun kulit; sabun mandi; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat,
butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak
untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair,
busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur
untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik wajah; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan,
mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan
gigi; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033444
: 17/05/2021 15:50:34
:
: PT MNC STUDIOS INTERNATIONAL Tbk

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung MNC Pictures, Kompleks MNC Studios, Jl. Raya Pejuangan No. 1, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ANAK BASKET
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Oranye, Putih, Coklat Muda, Kuning
: 41
: ===Distribusi film; Distribusi film animasi; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial televisi, dan konten
hiburan dalam bentuk pendek yang masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Layanan hiburan
dalam bentuk menyediakan program dan konten hiburan, yaitu film, program televisi, klip video, grafik dan informasi yang
berkaitan dengan film dan program televise di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara
terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan animasi, melalui jaringan internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan
komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater, produksi film, selain film
iklan; Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu program televisi, klip,
grafis, dan informasi yang berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui internet, jaringan
komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan, yaitu, penyediaan video,
gambar, film dan musik yang tidak dapat diunduh; Layanan produksi program film, televisi dan radio; Layanan produksi
program film, televisi, radio dan video; Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi, drama, video, klip video
musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau terminal komputer
(layanan hiburan); Pertunjukan film, produksi film, atau distribusi film; Produksi dan distribusi film; Produksi dan distribusi
program radio dan televisi, hiburan radio dan televisi, pertunjukkan langsung; Produksi dan presentasi dan distribusi film
animasi; Produksi program radio dan televisi; Produksi program televisi animasi; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi dan
penyewaan rekaman audio, rekaman video, musik, permainan interaktif, film, film animasi, program televisi, konten digital yang
berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh;
Publikasi elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan lainnya melalui
Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); distribusi film bergerak; film distribusi; hiburan dalam sifat layanan
televisi seluler; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat program televisi yang
sedang berlangsung di bidang varietas; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi dan produksi video; jasa hiburan, yaitu
menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang
ditayangkan di internet yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming; jasa produksi program
televisi, yaitu, menciptakan dan mengembangkan konsep untuk karakter animasi dan suatu serial televisi animasi; jasa-jasa
produksi film televisi; jasa-jasa produksi program televisi; layanan hiburan; layanan hiburan berupa layanan pengembangan,
penciptaan/kreasi, produksi dan pasca produksi konten hiburan multimedia; layanan hiburan dalam hal menyediakan dan
mengatur pemutaran film; layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi; layanan
hiburan dalam sifat program televisi berbasis realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan
film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang tidak dapat diunduh melalui internet, maupun informasi,
ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia; layanan hiburan
film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan langsung; layanan hiburan online; layanan hiburan televisi; layanan

740
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pendidikan dan hiburan; layanan produksi konten web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan efek audio untuk disiarkan
melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan sinematografi; menyediakan film dan program televisi yang tidak
dapat diunduh melalui layanan video-on-demand; menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui
saluran televisi bayar per tayang; menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui televisi berbayar;
menyediakan layanan hiburan radio dan televisi; pengoperasian peralatan video dan audio untuk produksi program televisi;
penyediaan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia yang tidak dapat diunduh,
semuanya menampilkan konten hiburan, melalui layanan video-sesuai-permintaan; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyelenggaraan acara
hiburan langsung dan festival film; perekaman, produksi dan distribusi film, rekaman video dan audio, program radio dan
televisi; produksi dan distribusi program radio dan televisi; produksi dan distribusi program televisi; produksi dan distribusi
rekaman suara, film dan video; produksi dan penyewaan film, film video, program radio dan televisi; produksi film televisi;
produksi film, dan program audiovisual dan televisi; produksi film, film video dan serial televisi; produksi pertunjukan film dan
video; produksi program radio dan televisi untuk Internet dan media lainnya; produksi program radio, televisi dan audio;
produksi program televisi; produksi program televisi kabel; produksi program televisi untuk disiarkan di perangkat seluler;
produksi program televisi untuk disiarkan di telepon seluler; produksi program-program televisi; produksi televisi, radio dan
film; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang
dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; rekaman suara dan layanan hiburan video; teater, musik, televisi, radio dan layanan
hiburan film===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033445
: 17/05/2021 15:52:57
:
: PT RUPA PARIPURNA INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PATAL SENAYAN I BLOK.F NO 197, GROGOL UTARA, KEBAYORAN LAMA,
JAKARTA SELATAN, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: XR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, GOLD
: 3
: ===Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Sediaan perawatan
wajah; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kecantikan
untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah
dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut;
produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan
kecantikan; produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh;
sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah
kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik;
sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021033446
: 17/05/2021 15:57:18
:
: PT MNC STUDIOS INTERNATIONAL Tbk

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung MNC Pictures, Kompleks MNC Studios, Jl. Raya Pejuangan No. 1, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ANAK BASKET
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Oranye, Putih, Coklat Muda, Kuning
: 42
: ===Desain situs web; Fasilitas hosting web on-line sebagai situs web dan situs seluler untuk orang lain untuk mengelola dan
berbagi konten on-line; Hosting dan pemeliharaan komunitas online yang menampilkan konten audio-visual di bidang berita,
hiburan film, olahraga, komedi, drama dan musik; Situs web; aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses melalui situs web;
desain dan pemrograman situs web; desain dan pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk pemrosesan dan
distribusi konten multimedia; desain dan pengembangan produk multimedia; desain efek-efek realitas tertambah (augmented
reality) dan realitas virtual/maya (virtual reality) untuk digunakan dalam memodifikasi foto, gambar, video dan konten audiovisual; hosting konten digital di Internet; hosting konten hiburan multimedia; hosting platform interaktif untuk mengunggah,
memposting, menampilkan, menampilkan, menandai, berbagi dan mengirimkan pesan, komentar, konten multimedia, foto,

740
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gambar, gambar, teks, informasi, dan konten buatan pengguna lainnya; jasa-jasa Internet dan situs web ialah jasa-jasa
teknologi, penelitian dan analisis yang berhubungan dengan perencanaan, pembelian, penempatan dan optimisasi online,
interaktip, televisi, cable, pita lebar (broadband), mobile dan penemuan (inventory) media baru dan konten yang berkaitan
dengannya; konten digital penyimpanan elektronik, yaitu, gambar, teks, video dan data audio; menyediakan fasilitas online
yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share) konten dan data realitas
tertambah (augmented reality); menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah,
memodifikasi dan berbagi (share) konten dan data realitas virtual/maya (virtual reality); menyediakan perangkat lunak untuk
menemukan konten dan penerbit konten, dan untuk berlangganan konten; menyediakan platform online yang menampilkan
teknologi yang memungkinkan pengguna Internet untuk membuat, mengunggah, menandai, melihat, membuat anotasi, dan
berbagi data, informasi, dan konten multimedia; pembuatan, desain, pengembangan, dan pemeliharaan situs web;
pemrograman animasi komputer; pemrograman aplikasi multimedia; pemrograman game komputer; pemrograman perangkat
lunak permainan komputer; pemrograman perangkat lunak untuk manajemen basis data; pemrograman perangkat lunak untuk
platform e-commerce; pengembangan dan pemeliharaan situs web; penyimpanan elektronik dari konten media hiburan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033447
: 17/05/2021 15:59:42
:
: GuangDong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.18 Haibin Road, Wusha, Chang'an,
Dongguan, Guangdong,
China
: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MariSilicon X
: MariSilicon X : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 9
: ===chip [sirkuit terpadu]; sirkuit tercetak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021033448
: 17/05/2021 16:14:24
:
: WINSTON WIDJAJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pangandaran 1 No.1 RT. 005 RW.011 Kel. Ancol , Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14430
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NAUGHTY GOAT COFFEE ARTISANS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: EMAS ( GOLD )
: 43
: ===Kopi ( Kafe )===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 41, rue Etienne Marcel, 75001 PARIS, France
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SPRINGALYS
:

591

Uraian Warna

: Hitam dan putih

740

: DID2021033449
: 17/05/2021 16:15:17
:
: LESAFFRE ET COMPAGNIE

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 787 dari 1262

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 30
: ===Ekstrak ragi; Penguat rasa; Perasa, selain minyak esensial, untuk makanan dan minuman; Sediaan aromatik untuk
makanan; ragi*===
: DID2021033450
: 17/05/2021 16:17:56
:
: CANON KABUSHIKI KAISHA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 30-2, Shimomaruko 3-chome,
Ohta-ku, Tokyo, Japan
: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Canon
: Canon : bagian dari nama pemohon.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 9
: ===Kabel listrik; Kamera pada dasbor; Kas register, perangkat untuk menghitung; Komputer dan perangkat periferal komputer;
Lapisan film pelindung yang diadaptasikan untuk layar kamera; Penerima Global Positioning System [GPS]; Penutup
pelindung lensa untuk kamera; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, survei, fotografi, sinematografi,
audiovisual, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan jiwa dan pengajaran;
Tas untuk kamera dan peralatan fotografi; USB flash drive; adapter lensa kamera; alat dan instrumen untuk merekam,
mentransmisikan, mereproduksi, atau memproses suara, gambar, atau data; alat pemadam api; aparatus dan instrumen untuk
menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasikan, mengatur atau mengendalikan distribusi atau penggunaan
listrik; baterai; filter lensa untuk kamera; filter warna untuk televisi dan kamera sinematografi; kabel baterai; kabel data; kabel
elektronik; kabel koneksi; kabel telekomunikasi; kabel untuk transmisi suara dan gambar; kalkulator; kamera dengan fitur
khusus untuk mengambil gambar atau video di luar ruangan; kamera pengintai video; kamera spion untuk kendaraan; kamera
tampak depan dan tampak samping untuk kendaraan; kamera yang diaktifkan gerak; kartu memori flash; kartu memori flash
kosong; kartu memori flash yang direkam sebelumnya; kasing dan penutup untuk kamera; kemasan baterai; lensa untuk
kamera; lensa untuk peralatan fotografi; media yang direkam dan dapat diunduh, perangkat lunak komputer, media
perekaman dan penyimpanan digital atau analog kosong; mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin;
mikrofon; pakaian selam, masker penyelam, sumbat telinga untuk penyelam, klip hidung untuk penyelam dan perenang,
sarung tangan untuk penyelam, alat bantu pernapasan untuk berenang di bawah air; pemancar nirkabel; pengisi daya baterai;
pengontrol jarak jauh; penutup untuk kamera; sampul pelindung untuk kamera film; tali kamera; teleskop; tempat kamera;
teropong; tripod untuk kamera; tripod untuk teleskop; tudung lensa; unit flash strobo; viewfinder untuk kamera; viewfinder,
fotografi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021033452
: 17/05/2021 16:20:39
:
: HANDOKO PUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Teuku Umar GG.Buntu No.46-E, Kel. Darat Sekip, Kec. Pontianak Kota,
Pontianak
, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
: Johan Santoso S.H.
: Jaya Building 7th Floor Jalan M.H. Thamrin kavling 12

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PONDOK KENANGAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, hijau, putih, biru, biru muda
: 43
: ===Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033453
: 17/05/2021 16:26:43
:
: MELODY NURRAMDHANI LAKSANI

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Ters Pesantren XVI R-187, RT 003/RW 016, Sukamiskin, Arcamanik, Kota
Bandung, Jawa Barat

Halaman 788 dari 1262

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CIRENG GONJRENG
: Gonjreng merupakan singkatan dari Goreng Bikin Jereng

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, putih, krem, hitam, kuning, hijau, merah muda dan cokelat
: 30
: ===Cireng; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan yang mengandung tepung;
bakso yang terbuat dari kanji; makanan ringan berbahan dasar tapioka===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033454
: 17/05/2021 16:36:54
:
: PT. COFO KREATIF INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Lumimuut No. 11B, Tikala Kumaraka, Wenang,
Manado
, Kota Manado, Sulawesi Utara
: Johan Santoso S.H.
: Jaya Building 7th Floor Jalan M.H. Thamrin kavling 12

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CONELATO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah muda, putih
: 30
: ===Kue kering (pastri); es krim; es krim dan produk es krim; gelato; kue, biskuit, kue kering===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033455
: 17/05/2021 16:44:04
:
: SATRIA ALFAJARIFKI PUTRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln. Gajahmada RT. 006, RW. 002, Desa Kisanata, Kec. Bajawa, Kabupaten Ngada,
Nusa Tenggara Timur, 86411
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LOCAROMA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 30
: ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Bahan makanan yang sudah disiapkan dalam bentuk saus-saus; Biji
kopi; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Ekstrak kopi malt; Es untuk minuman penyegar; Hidangan dan
makanan siap saji yang berbahan dasar utama pasta; Kakao dan kopi buatan; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi
Susu ; Kopi bubuk; Kopi cokelat; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi susu bubuk;
Kopi yang tidak disangrai; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Makanan batang berenergi berbahan dasar madu; Makanan
berbahan dasar teh; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan bubur beras organik; Makanan dalam kaleng, alumunium
kontener/alumunium foil maupun kanton plastik siap saji yang terdiri dari nasi dan lauk pauknya dengan tambahan daging
sapi/ daging ayam/ikan, sayur-sayuran, buahan-buahan dalam kaleng.; Makanan penutup beku berupa air es dengan rasa;
Makanan penutup terbuat dari cokelat; Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan berbahan dasar sereal;
Makanan ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian rasa udang pedas manis dan rumput laut; Makanan siap saji
berbahan dasar mie yang dibekukan; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang didinginkan; Makanan siap saji berbasi
beras; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari pasta; Makanan terutama terdiri dari sereal yang diolah;
Minuman Es Air Mata Pengantin; Minuman Es Jeruk Kunci; Minuman Es Kacang Merah; Minuman Es Laksamana Mengamuk;
Minuman Es Sirup Mak Inang; Minuman Jus Pinang; Minuman Kopi Hawai; Minuman Teh Susu Telur; Minuman berbahan
dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar teh bunga blimbing wuluh; Minuman berbahan dasar teh bunga rosella;
Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman karamel; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso
dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Nasi
coklat sudah diolah dalam kemasan; Nasi dalam kemasan; Nasi hitam sudah diolah dalam kemasan; Nasi jepang sudah
diolah dalam kemasan; Nasi merah sudah diolah dalam kemasan; Nasi organik sudah diolah dalam kemasan; Perasa, selain

740
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minyak esensial, untuk makanan dan minuman; Produk makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga
berupa hidangan yang dimasak; Produk zat tepung untuk makanan; Saus dalam kemasansauces in a pouch; Sediaan
makanan berbahan dasar pasta; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; aroma untuk makanan/kue;
bubuk cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; campuran kopi hitam dengan susu panas; ekstrak kopi; ekstrak malt
digunakan sebagai perasa untuk minuman; es kopi; es makanan; esensi kopi; glasir untuk makanan; kafein tambahan, yaitu,
konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan;
kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi dawet; kopi dawet ireng; kopi giling; kopi susu instan; kopi tanpa kafein; kopi, teh, kakao,
gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan gurih siap
saji dalam bentuk pizza; makanan penutup beku; makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan penutup dengan rasa
kopi; makanan penutup muesli; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar kakao; makanan
ringan berbahan dasar kakao probiotik; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar sereal;
makanan ringan berbahan dasar tepung kentang; makanan ringan yang terutama terdiri dari biji-bijian; makanan siap saji
berbahan dasar mie; makanan siap saji dingin; maté (minuman infused); minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan
atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa,
cokelat atau teh; minuman berbahan dasar sereal [pengganti makanan cair]; minuman berbahan dasar teh dengan beraroma/
berasa bunga; minuman berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah
segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus
sayuran; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji kopi; minuman dengan bahan dasar kopi;
minuman es berbahan dasar kopi; minuman herbal yang diseduh dari dedaunan pohon mate; minuman jus jahe menjadi teh
jahe; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso
dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso yang dicampur dengan
air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terutamanya
terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi
(coffee-flavored slush-type drinks); molase untuk makanan; paket makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; penyedap kopi;
perasa lemon, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa untuk minuman, selain minyak esensial; produk makanan yang
mengandung terutama tepung; produk-produk kopi; produk-produk roti untuk makanan; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan
minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan berbahan dasar makanan
karbohidrat; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; topping makanan penutup, kecuali topping kocok dengan
bahan dasar susu dan topping kacang===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033456
: 17/05/2021 16:48:34
:
: Hery Sujarwadi

540 Etiket

: Komp LP Klas I, Jl. Veteran II No. D.10, RT. 003 RW. 004,
Kel. Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang
, Banten
: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Five CODES
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan rambut; kosmetik; kosmetik dan make-up; produk perawatan
tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan wajah [kosmetik]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 3534 Sukhumvit Road, Kwang Bangna Tai, Khet Bangna, Bangkok 10260, Thailand
: Safina Meida Baqo S.H.
: Gedung Lippo Kuningan, Lt. 12, Unit. A, JL. HR. Rasuna Said Kav. B-12, Jakarta
Selatan, 12940

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: mamemi in English and Chinese characters
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 32, 43, 29, 30
: ===air minum; jus buah; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar kedelai, selain sebagai bahan pengganti
susu; minuman jeli herbal, bukan untuk keperluan medis; minuman lidah buaya, tanpa-alkohol; minuman nabati; minuman

: DID2021033457
: 17/05/2021 16:48:50
:
: Viriyapattana Company Limited

540 Etiket

Halaman 790 dari 1262

tanpa-alkohol===
===jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa restoran; kafe; katering makanan dan minuman; katering makanan dan
minuman oleh toko roti; layanan makanan dibawa pulang; menyediakan makanan dan minuman; restoran swalayan===
===Susu kedelai; Susu yang mengandung rasa; Yoghurt; hasil produksi susu soya; susu barley mutiara China; susu kedelai
menjadi bahan pengganti susu; susu teh, susu sebagai komponen utama===
===Baozi (roti isi); Custard; Kue; Kue Mangkok; Kue pangsit Cina; brondong jagung; crepes; croissant; donat; es krim; kue
pretzel; kue tart; kukis (kue kering); makanan penutup berbasis custard; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan
dasar kopi; minuman berbahan dasar teh; pai; pangsit berbasis tepung; puding; roti bun; roti bun krim; roti*; teh susu, teh yang
mendominasi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033458
: 17/05/2021 16:48:54
:
: ALEXANDER HIDAYAT SYAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cluster Valencia Blok K 16 No. 38 Graha Raya, Kelurahan Pakujaya, Kecamatan
Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ALEX DIVEN HAIRDESIGN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning emas, hitam, putih.
: 44
: ===Jasa spa kesehatan; Layanan sulam alis; Layanan sulam bibir; Layanan sulam garis mata; fisioterapi [terapi fisik];
implantasi rambut; jasa aromaterapi; jasa perawatan muka; jasa salon kecantikan dan perawatan kecantikan; layanan
kecantikan dan perawatan rambut; layanan konsultasi kecantikan; layanan kosmetik; layanan manikur dan pedikur; layanan
penataan rambut dan salon kecantikan; layanan perawatan kecantikan; layanan perawatan kecantikan terutama untuk bulu
mata; layanan perawatan wajah dan tubuh; layanan pijat refleksi; layanan salon kecantikan; layanan salon perawatan kulit;
layanan salon rambut; layanan terapi kecantikan; penghapusan laser tato; perawatan laser kosmetik kulit; perawatan laser
kosmetik untuk pertumbuhan rambut; sauna, pemandian, layanan pijat dan terapi; tato===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021033459
: 17/05/2021 17:04:27
:
: DEVY YUSNITA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. JONGOR, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Nayumda
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru; Kuning; Hitam dan Merah.
: 35
: ===Distributor alat kesehatan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk
alat kesehatan secara online; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Perdagangan besar alat
laboratorium, farmasi dan kedokteran; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan grosir untuk alat kesehatan
untuk manusia; layanan ritel untuk alat kesehatan bagi manusia; layanan ritel untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan toko
ritel menampilkan alat-alat kesehatan untuk manusia; perdagangan barang; toko alat kesehatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: JID2021033460
: 17/05/2021 17:08:52
:
: JANICE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Semanan Indah Blok D.1 No. 31, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 791 dari 1262

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: TWO SEASONS + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning emas, hitam, putih.
: 44
: ===Jasa spa kesehatan; Klinik kecantikan; Layanan perawatan kesehatan; Layanan sulam alis; Layanan sulam bibir; Layanan
sulam garis mata; fisioterapi [terapi fisik]; implantasi rambut; jasa aromaterapi; jasa kecantikan, yaitu layanan dermatologi
estetika dan layanan dermatologi kosmetik; jasa klinik; jasa perawatan muka; jasa salon kecantikan dan perawatan
kecantikan; layanan analisis laboratorium yang berkaitan dengan perawatan orang; layanan kecantikan dan perawatan
rambut; layanan kecantikan wajah dan tubuh; layanan klinik bedah plastik dan kosmetik; layanan klinik gigi; layanan klinik
medis; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan konsultasi kecantikan; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan perawatan kulit; layanan kosmetik; layanan laboratorium medis untuk analisis sampel darah yang diambil dari pasien;
layanan manikur dan pedikur; layanan penataan rambut dan salon kecantikan; layanan perawatan kecantikan; layanan
perawatan kecantikan terutama untuk bulu mata; layanan perawatan wajah dan tubuh; layanan pijat refleksi; layanan rumah
sakit; layanan salon kecantikan; layanan salon perawatan kulit; layanan salon rambut; layanan terapi kecantikan;
penghapusan laser tato; perawatan laser kosmetik kulit; perawatan laser kosmetik untuk pertumbuhan rambut; sauna,
pemandian, layanan pijat dan terapi; tato===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033461
: 17/05/2021 17:09:57
:
: English One AG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Haldenstrasse 4, 6006 LUZERN, Switzerland
: Yurio Astari S.E.,
: Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BRIGHT SPARKS & device (colour)
: BRIGHT SPARKS = percikan cerah atau seseorang yang pintar

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, kuning, hijau muda, hijau tua, biru muda, biru tua, merah muda
: 16, 9, 41
: ===Brosur-brosur; alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas); barang cetakan; buklet; buku; buletin; koran;
majalah [majalah berkala]; publikasi tercetak===
===Aplikasi mobile berupa video, suara dan permainan termasuk alat untuk pendidikan bahasa; Aplikasi, podcast, aparatus
belajar dan menerjemahkan bahasa, perangkat lunak belajar bahasa, perangkat lunak AI dan mesin belajar untuk pendidikan
bahasa; Materi pendidikan dan pengajaran bahasa yang dapat diunduh tersedia melalui Internet, telepon seluler, jaringan
komputer global atau perangkat nirkabel; Perangkat lunak komputer, yaitu perangkat lunak dan perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk pendidikan bahasa; alat dan instrumen pengajaran; peralatan dan komputer pengolah data===
===Layanan pendidikan mengenai
penyediaan pengalaman pendidikan
yang berkaitan dengan budaya, sejarah
dan subyek sosial, tempat dan acara; Layanan pendidikan, pengajaran dan pelatihan bahasa dengan bantuan komputer,
penyediaan materi pendidikan secara on-line; Penyediaan informasi mengenai pendidikan bahasa melalui suatu jaringan
global; Penyediaan pendidikan dan pelatihan bahasa, ujian untuk profisiensi bahasa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033462
: 17/05/2021 17:31:22
:
: Sucipto, Yulyana

540 Etiket

540 Etiket

: Jln. B. Katamso, Gg. Rela No. 21, RT.001/RW.021, Kel. Kampung Baru, Kec. Medan
Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, 20217
: Darwin Aritonang S.H., M.H.
: Kantor Advokat Darwin Aritonang & Partners Jalan Pramuka Raya Nomor 185

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TANARAJA ROASTERY ARTISAN ON FIRE
: ROASTERY berarti penyangrai, ARTISAN artinya pengrajin atau ahli pemanggang di mesin sangrai
kopi, ON FIRE artinya di api atau memainkan api

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: putih, kuning, jingga muda, jingga tua, hijau muda, hijau tua, cokelat dan hitam
: 35, 43, 30
: ===Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang yaitu, minuman dengan kopi, teh,
gourmet, makanan kemasan dan siap (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan
mudah melihat dan membeli barang-barang itu dari outlet grosir, toko eceran, kafe, restoran dan outlet rantai toko kopi atau
melalui telekomunikasi atau dari situs web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kopi
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untuk orang lain; Jasa penjualan kopi dan biji kopi; Jasa penjualan minuman kopi; Jasa penjualan retail bubuk coklat, kopi dan
teh; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi; Layanan agen penjualan yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan
penjualan eceran bubuk coklat, kopi dan teh secara online; Layanan toko grosir yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan
toko ritel menu utama kopi; Layanan toko ritel online menu utama kopi; Layanan toko ritel yang menampilkan teko kopi
elektrik; Memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar
kopi, teh dan coklat; Organisasi nirlaba di bidang kopi; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui
pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan
kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan makan, yaitu piring,
gelas dan peralatan makan, linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin
pencuci piring, kompor, kompor induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven
microwave, alat penimbang, pot kopi, penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok,
mixer, alat pemotong makanan, pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng,
pisau listrik, blender listrik, pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer
makanan, hot plate dan tabung kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk
membuat es dan minuman es, mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk
membuat minuman, peralatan untuk mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti,
mesin wafel, pembuat sandwich panggang, pembuat pancake, perlengakapan fondue, perlengkapan raclette, pembuat pizza,
arang untuk memasak, mesin untuk membuat pasta, panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit, mesin cuci untuk binatu,
mesin pengering untuk binatu, mesin pengering unit uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut, catokan pengeriting dan
pelurus dari besi, sikat dengan pemanasan untuk rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting
jenggot dan rambut, elektro stimulator, bantal pijat, penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik
dan peralatan untuk pencuci karpet, radiator listrik dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan pribadi, AC, kipas
pemanas, panel radiator, alat pemurnian udara, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa
tersebut dengan berbagai macam cara; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa penjualan minuman berbahan
dasar kopi, coklat dan teh; jasa pesanan pos dan jasa toko ritel online yang menjual kopi, teh, minuman berbahan dasar kopi,
minuman berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh listrik dan mesin espresso listrik, pemadat
kopi dan teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan kaos; jasa retail sehubungan dengan penjualan daging, ikan, unggas
dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus
buah, telur, susu dan produk susu, minyak dan lemak untuk makanan, kopi, teh, kakao dan kopi buatan, beras, tapioka dan
sagu, tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, es, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang,
garam, mustar, cuka, saus (bumbu), rempah-rempah, es; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos
yang berhubungan dengan penjualan perkakas rumah tangga atau dapur dan wadah kecil, peralatan memasak dan peralatan
makan, sisir dan spons, sikat, bahan pembuat sikat, barang untuk membersihkan, kaca belum dikerjakan atau setengah
dikerjakan, barang pecah belah, porselen dan barang tembikar, gelas bir, mangkuk dan piring, alat untuk menyikat, alat
pembakar, tempat lilin, piringan tempat tadah lilin dari logam mulia, tempat lilin dari logam mulia, hiasan dari porselen,
peralatan pembersih [dioperasikan secara manual], pengocok minuman koktail, teko kopi bukan listrik, tas pendingin,
peralatan kosmetik, cangkir, barang porselen, botol minuman, sedotan untuk minum, patung kecil, alas setrikaan, pot bunga,
botol air yang bisa dilipat, ekstraktor jus buah (dioperasikan secara manual), barang perlengkapan hadiah dan karya seni,
semua terbuat dari porselen tulang (bone china), kristal porselen, tembikar, kaca, porselen atau terakota, wadah es,
perangkap serangga, tempat air dan bejana air minum, cerek, kotak makan siang, patung miniatur, tempat pencampur [bukan
listrik] untuk mencampur minuman , tempat pencampur secara manual [pengocok koktail], mangkok, hiasan, keranjang piknik
yang dilengkapi piring, piring, sedotan untuk minum yang dapat digunakan kembali, sedotan yang dapat digunakan kembali,
botol pengocok, botol untuk olah raga, wol baja, wadah penyimpanan untuk makanan, wadah penyimpanan untuk keperluan
rumah tangga, sedotan, mug bukan dari logam mulia, tas yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga atau
dapur atau digunakan untuk mengangkut dan menyimpan makanan dan minuman, wadah yang diisolasi secara termal untuk
makanan, termos yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi, tusuk gigi, vas dan kendi, botol air,
kaleng penyiram tanaman, barang untuk berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring, tenda dan terpal, awning dari
bahan tekstil atau sintetis, layar, karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam bentuk curah, bahan pelapis,
bantalan dan pengisi kecuali dari kertas, karton, karet atau plastik, penutup tidak terpasang, bahan tekstil berserat kasar dan
bahan penggantinya, benang dan benang untuk keperluan tekstil, tekstil dan pengganti tekstil, linen keperluan rumah tangga,
tirai tekstil atau plastik, seprei, kain tempat tidur, flanel, handuk, penutup meja, kantong tidur; jasa ritel, jasa ritel online, jasa
grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan sepatu roda, papan layar, pelindung tulang kering
untuk penggunaan atletik, bantalan tulang kering [alat olah raga], papan luncur, papan selancar, papan seluncur salju, ski,
sepatu roda, bola snooker dan tongkat snooker, meja snooker, suvenir, tas olah raga, aksesoris dan perlengkapan olah raga,
sarung tangan untuk olah raga, sepeda stasioner untuk latihan fisik, pelindung perut [disesuaikan untuk digunakan dalam olah
raga tertentu], bahan senar untuk raket olah raga, pita/band penyerap keringat untuk raket, kolam renang [alat bermain], jaring
dan tiang tenis, tas termal tenis, tongkat mainan bercahaya, patung miniatur mainan, truk mainan, peralatan latihan yang
digunakan berkaitan dengan sepak bola, peluit, pelindung pergelangan tangan yang digunakan atletik, daging, ikan, unggas
dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus
buah, telur, susu, keju, mentega, yoghurt dan produk susu lainnya, minyak dan lemak untuk makanan, keripik kentang,
makanan yang telah diolah, sediaan protein dalam bentuk batangan untuk konsumsi manusia, makanan ringan berbentuk
batang [bahan makanan], kopi, teh, kokoa dan kopi buatan, beras, pasta dan mie, tapioka dan sagu, tepung dan sediaan
terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, cokelat, es krim, sorbet dan es yang dapat dimakan lainnya, gula, madu, sirup, ragi,
bubuk pengembang, garam, bumbu, rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan (herba) yang diawetkan, cuka, saus dan bumbu
lainnya, es (air beku), makanan berenergi berbentuk batang, bubuk instan untuk membuat minuman beraroma, bubuk untuk
membuat minuman, makanan sereal protein berbentuk batang, makanan ringan protein berbentuk batang, makanan ringan
berbentuk batang (bahan makanan), makanan ringan, produk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan yang belum
diolah dan mentah, biji-bijian dan padi-padian yang belum diolah dan mentah, buah dan sayuran segar, tumbuh-tumbuhan
(herba) segar , tanaman dan bunga alami, umbi-umbian, bibit dan benih untuk ditanam, hewan hidup, bahan makanan dan
minuman untuk hewan, malt, bir, minuman tidak mengandung alkohol, air mineral dan air soda, minuman buah dan jus buah,
sirup dan sediaan tidak mengandung alkohol lainnya untuk membuat minuman, minuman untuk membantu melangsingkan
tubuh [bukan untuk keperluan medis], cordial, minuman energi, minuman energi yang mengandung kafein, minuman energi
untuk olahragawan dan atlet, minuman berkarbonasi yang beraroma, minuman isotonik [bukan untuk keperluan medis],
sediaan untuk membuat minuman tidak mengandung alkohol, seltzer [minuman], shandy, sorbet [minuman], minuman olah
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raga, minuman beralkohol, sediaan alkohol untuk membuat minuman, tembakau dan pengganti tembakau, rokok dan cerutu,
rokok elektronik dan vaporizer oral untuk perokok , barang-barang keperluan perokok, korek api; layanan distribusi grosir
untuk teh dan kopi; layanan eceran atau grosir untuk kopi; layanan eceran atau grosir untuk teh, kopi, dan kakao; layanan
fotokopi; layanan grosir untuk kopi; layanan grosir yang berkaitan dengan kopi; layanan ritel untuk kopi; layanan ritel untuk
kopi yang diproses; layanan ritel yang berkaitan dengan kopi; layanan toko grosir menampilkan kopi; layanan toko grosir
online yang menampilkan kopi; manajemen usaha yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran,
kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan; penyewaan mesin fotokopi; penyewaan mesin tik dan mesin
fotokopi; penyewaan mesin tik, mesin fotokopi dan pengolah kata; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layananlayanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produk-produk kopi dan barang-barang terkait kopi, teh dan bubuk yang
dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan
penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik; toko-toko ritel, pesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online
yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong
teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup
kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatanperalatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi
listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih perlengkapan dan peralatan kopi===
===Bar kopi dan jus; Jasa kedai kopi; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kafe kopi; Kedai
kopi; Kopi ( Kafe ); Layanan bar kopi; Teknik menyeduh dengan menuangkan air panas ke alas kopi yang sudah digiling; bar
kopi; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa penyediaan kopi untuk kantor; layanan bar kopi dan kedai kopi
(penyediaan makanan dan minuman); layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus
bar; layanan rantai rumah kopi; layanan rumah kopi; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus
buah; warung kopi===
===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Ekstrak kopi malt; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kerupuk
kopi; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum
diolah); Kopi seduh; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi
buatan; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Makanan batang berenergi
berbahan dasar kopi; Minuman Kopi Hawai; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang
mengandung susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman
kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe
(moringa coffe ginger); Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Roti kopi; affogato
[minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; bahan pengganti kopi; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji
kopi yang dilapisi cokelat; campuran kopi; campuran kopi dan sawi putih; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran
sawi putih dan sawi putih untuk digunakan sebagai pengganti kopi; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; es kopi;
esensi kopi; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul
kopi jelai, terisi; kapsul kopi, terisi; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi dan
coklat; kopi dawet; kopi dawet ireng; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi rempah; kopi tanpa kafein; kopi yang belum
dipanggang; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; kulit cokelat
mengandung biji kopi bubuk; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa
susu; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman
biji kopi; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman kopi; minuman kopi dengan buahbuahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi
espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur
dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi;
minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;;
minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minyak kopi; olahan
(sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi; pengganti kopi berbahan dasar chicory; penyedap kopi; perasa kopi;
perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; permen rasa kopi.; polong kopi barley, terisi; polong kopi
ginseng, diisi; polong kopi, terisi; produk-produk kopi; sawi putih [pengganti kopi]; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan
minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi;
teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033463
: 17/05/2021 18:06:54
:
: BAYU BUDIMAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Agung Barat 42 Blok B.27/10, RT/RW : 007/010, Kelurahan Sunter Agung,
Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350
: Eriek Ekaputra Ibrahim S.H.,
: Jalan Pramuka Raya Nomor 39

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo + The Herbalist
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih
: 3
: ===Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Kosmetik menggunakan bahan alami; Produk kosmetik dan

740

perawatan kulit; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi,
busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan
tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim,
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sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan perawatan rambut,
shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Serum pencerah (kosmetik); kosmetik, yaitu, alas
bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip
gloss), balsem bibir, cat kuku; krim pemutih kulit; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit,
krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi
kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kulit; minyak
esensial; minyak esensial alami; minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan
minyak pijat; minyak kolonyo; minyak wangi; produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan wajah
[kosmetik]; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan untuk membersihkan, merawat
dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung
vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; serum kulit (kosmetik); wewangian alami===
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Prioritas
Nama Pemohon
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: DID2021033464
: 17/05/2021 18:17:08
:
: CAHYANINGTYAS DIAN RAHADIYANI ST

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUMAHAN PERMATA SEJAHTERA K-8 RT.008 RW.004 KEL. LATSARI,
Kabupaten Tuban, Jawa Timur, 62314
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YENNI'S CAKE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru muda dan kuning
: 30
: ===Bakpia Kukus (Kue tradisional); Bika Ambon; Biskuit selai kacang; Brownies Coklat; Klapertaart; Kue Bolu Kukus; Kue
Choco Chip; Kue Ciput; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Combro; Kue Cubit; Kue Cucur; Kue Dadar Gulung; Kue
Gemblong; Kue Gulung; Kue Klepon; Kue Lapis Sagu; Kue Lepet; Kue Lidah Kucing; Kue Lumpang; Kue Onde; Kue Putu;
Kue Semprit keju; Kue Strawberry; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue-kue; Kue-kue Denmark; Lemper;
Muffin Inggris; Pasta; Puding (makanan penutup); Roti kelapa; Roti kering; Roti koktail; Roti kopi; Roti pastry; Roti sobek; Roti
tawar manis; Roti, sandwich, biskuit; Stik Keju; biskuit buttermilk; biskuit gurih; biskuit malt; biskuit mentega kecil; brownies;
cupcake cokelat; fondant; getuk; kue almond; kue basah; kue bola; kue bolu; kue buah; kue bulan; kue coklat; kue gandum;
kue kastangel; kue kecipir (cipiran); kue mentega; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue pastry; kue persik; kue
potong; kue proll; kue putri salju; kue semprit; kue sus; kue tar ceri; kue tar cokelat; kue tar lemon; kue tar stroberi; kue tart;
kue-kue gurih; lumpia; makaroni dengan keju; maltosa; misoa; pai; pai buah; pai daging; pai daging cincang; pai lemon
meringue; pai stroberi; pastel; pizza; puding roti; risol; roti bebas gluten; roti buah; roti bun; roti bun kukus dengan isian; roti
dan roti bun; roti gulung; roti kacang; roti kismis; roti kukus; roti multigrain; roti naan; roti oriental; roti panggang; roti pita;
sohun; tart pear===
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Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021033465
: 17/05/2021 18:18:42
:
: Indra Jaya

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Setia 2 No. 33, RT 001/RW 012, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan
Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17411
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KRONA. + Lukisan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih dan Hitam
: 35
: ===Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor;
Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang
terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; jasa konsultasi
yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa periklanan; jasa periklanan dan
manajemen; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran
on-line; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan,
pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek,
celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk
melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan
koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan;
layanan periklanan dan manajemen penjualan===

740
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===Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor;
Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang
terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; jasa konsultasi
yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa periklanan; jasa periklanan dan
manajemen; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran
on-line; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan,
pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek,
celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk
melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan
koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan;
layanan periklanan dan manajemen penjualan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033466
: 17/05/2021 19:37:48
:
: PT Martina Berto Tbk

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pulo Kambing II No, 1, Kawasan Industri Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13930
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SWEET COTTON
: Sweet Cotton merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, Biru dan Putih
: 3
: ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,

740

losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Busa (kosmetik) [Mousse]; Deterjen dan zat tambahan untuk
laundry dalam bentuk sediaan pembersih untuk meningkatkan kualitas laundry; Eyeliner; Kosmetik untuk perawatan kulit dan
rambut; Kosmetik untuk spa; Krim pembersih (kosmetik); Larutan pembersih muka; Pelembab [Moisturizer] kosmetik;
Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih serba guna; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan
kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Perona Pipi; Perona mata; Pewangi dan produk pewangi untuk
penggunaan pribadi; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk penataan rambut; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik;
Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan
pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan tabir
surya kosmetik; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk perawatan
kulit bayi; Sediaan-sediaan antibakteri untuk membersihkan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum kecantikan
(kosmetik); Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Tissue wangi basah; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Vitamin
rambut; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; bahan-bahan dan sediaan pembersih;
balsem, selain untuk keperluan medis; bedak; bedak wajah; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik;
body scrub untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; busa pembersih; cairan pembersih; cat kuku dan penghapus cat kuku;
deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deterjen; eau de toilette; ekstrak aromatik; ekstrak bunga
[parfum]; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; esens perawatan kulit nonmedis; foundation; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel kosmetik; gel setelah dicukur; glitter dekoratif untuk keperluan
kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara,
blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dan make-up; kosmetik dan
perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik
dekoratif [make-up]; kosmetik untuk penggunaan pribadi; krim after-shave (non-obat); krim dan gel kosmetik untuk wajah,
tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik untuk perawatan
kulit; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim pengencang [kosmetik]; krim pijat, selain
untuk keperluan medis; lilin obat menghilangkan rambut; lilin penata rambut; lilin pijat, selain untuk keperluan medis; lilin untuk
keperluan kecantikan; lipstik; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion setelah bercukur; lotion rambut kosmetik;
lotion untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur;
make-up [kosmetik]; make-up dasar bedak; make-up untuk wajah dan tubuh; maskara; masker kecantikan; masker tubuh;
minyak Kolonyo; minyak aromatik; minyak esensial alami; minyak kolonyo; minyak kosmetik; minyak parfum; minyak pijat;
minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; minyak wangi; mousses [kosmetik]; obat kumur anti
rongga, bukan untuk keperluan medis; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kecantikan (beauty pack) untuk
menyusut/mengecilkan pori; parfum; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pelembab wajah kosmetik; pembersih berbasis
kimia bioteknologi dan semprotan pembersih untuk diaplikasikan di industri dan rumah tangga (selain untuk digunakan dalam
proses manufaktur) seperti penghilangan noda, dan bioremediasi bahan organik dan hidrokarbon; pembersih rumah tangga;
pembersih semprot; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih tangan; pembersih tata rias wajah,
pembersih kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pencerah kulit; pengelupas sel kulit (peel)
wajah tidak mengandung obat; pengharum ruangan; pensil make-up; penyegar nafas, bukan untuk tujuan medis; penyeka,
kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; peralatan mandi
tanpa obat; perekat untuk keperluan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi rambut; pewarna bibir dalam
bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut; pomade rambut
untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; produk dan sediaan kosmetik
perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel,
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lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat kuku; produk
pembersih rumah tangga; produk pemutih (kosmetik); produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; sabun non-obat;
sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun-sabun; sampo dan kondisioner rambut; scrub pengelupasan kulit untuk
keperluan kosmetik; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan bercukur dan bercukur; sediaan
dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan;
sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik
untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit;
sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan
kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan lidah buaya
untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan menghapus make-up; sediaan pembersih
peralatan rumah tangga; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan tanpa obat untuk
kulit; sediaan pembersihan untuk membersihkan permukaan; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan
pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutih, pembersih dan kompon; sediaan pencucian dan pemutihan; sediaan penghapus
noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan
perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik
menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan sanitasi menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan tata
rias; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk
perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan
mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari,
kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; semir sepatu dan krim; semprotan tubuh digunakan sebagai
deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; susu mandi; tata rias dan pembersih tata rias
panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tempat lipstik; tissue (penyeka) yang telah
dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tonik rambut untuk
keperluan kosmetik; wax rambut; wewangian dan wangi-wangian; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian,
wewangian dan dupa===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033467
: 17/05/2021 20:25:14
:
: Faizal Azfar Al Edrus

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kav. Polri Jl. D/ No.45.B RT 003 RW 003, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: cloudkitchen.id
: Dapur Langit

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning, Putih
: 36
: ===Jasa penyediaan real eastate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan
seperti agen dan makelar properti, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan property, pengelolaan properti; Jasa
penyewaan, pengelolaan lahan, dan penjualan properti; Jasa real estat, yaitu, pengembangan, penyewaan, pengelolaan,
peminjaman, dan perantara apartemen, kondominium, properti bagi waktu (timeshare), properti perumahan, properti liburan,
dan fasilitas serta kelengkapan terkait real estat; Jasa real estat, yaitu, penjualan, pengoperasian, pemeliharaan, penyewaan,
sewa dan manajemen properti perumahan; Peminjaman, penyewaan dan sewa guna properti; Pertukaran real estat serta
properti liburan, layanan manajemen dan penyewaan, layanan pembagian waktu real estat untuk liburan; jasa agen real estat
untuk penyewaan properti; jasa agen real estate untuk penyewaan properti real estate, termasuk bangunan komersial dan
pusat perbelanjaan; jasa penyewaan properti komersial; layanan agen estat dan penyewaan properti; layanan agen real estat
untuk penyewaan properti; layanan manajemen real estat dan properti; manajemen penyewaan properti; manajemen properti
real estat; manajemen properti untuk sewa; manajemen real estat dan properti; manajemen real estat dari properti sewaan;
manajemen real estat properti komersial; memberikan informasi real estat yang berkaitan dengan properti dan tanah;
mengelola beberapa sewa/penyewaan properti untuk orang lain; menyewakan kantor, toko, properti untuk restoran, flat (flats)
dan apartemen; penyewaan properti komersial, industri, ritel dan perumahan; penyewaan real properti===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: JID2021033468
: 17/05/2021 20:28:51
:
: Reka Fatmalati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Sukaati Barat, RT 019/ RW 004, Kelurahan Jomin Timur, Kabupaten Karawang,
Jawa Barat
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: DERSKA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Orange, Merah, Coklat Tua, Coklat Susu, Hijau, Biru, Kuning, Hitam, Abu-abu muda
: 35
: ===Jasa eceran atau grosiran untuk pakaian, kaos, celana pendek, wetsuit untuk berselancar; Jasa eceran dan grosir yang
diberikan dalam kaitannya dengan pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, aksesoris mode, barang olahraga; Jasa eceran toko
serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan untuk penggunaan
pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama,
sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok,
alat cukur, alat cukur elektronik, pisau cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan
wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat makan dan alat makan untuk di meja,
perlengkapan audio dan/atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer, peranti lunak komputer, peranti keras
komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim atau
mereproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram prarekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik, kertas, karton dan barang-barang terbuat dari kertas dan karton,
barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain, barang-barang
terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan, kantong dan tas yang
tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat
bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman, makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang
gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam), mesin-mesin pencuci pakaian
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan
tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga
listrik); Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam
tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa penjualan online untuk
pakaian bersepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian bersepeda; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagianbagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan
tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik
(menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa ritel dan toko ritel online
dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online
yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam
tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala
dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko pakaian
eceran; Jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing; Jasa toko ritel online yang menawarkan barangbarang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa toko ritel yang menawarkan barangbarang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris olahraga; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pakaian dan
aksesoris, tas, souvenir; Layanan agen ekspor-impor pakaian; Layanan agen penjualan yang menampilkan gantungan baju;
Layanan agen penjualan yang menampilkan pakaian; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko
ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Layanan grosir yang
menampilkan gantungan baju; Layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel online yang
menampilkan perangkat lunak permainan komputer, permainan, pakaian; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian
dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang menampilan pakaian
dalam wanita; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan
pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel yang menampilkan gantungan baju; Layanan toko ritel yang menampilkan
pakaian dan aksesori terkait; Manajemen bisnis dan layanan administrasi bisnis yang berkaitan dengan bidang pakaian,
aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan
dengan pakaian dan aksesori terkait; Mengimpor dan mengekspor pakaian, alas kaki dan hiasan kepala; Penjualan eceran,
grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak
jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang
berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion
dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan
untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus
kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris
rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding
dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai
dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set
bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan
barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan
penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau
jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan pakaian,; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa
kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, alas kaki,
penutup kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan
teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet,
perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan
teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online
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berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penyediaan informasi terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan
hiasan kepala melalui situs web online; Penyediaan jasa ritel dengan cara pemasaran langsung sehubungan dengan pakaian,
tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang
tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik],
kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label
untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio,
perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang
diletakkan di dalam telinga; Penyediaan jasa ritel melalui suatu saluran televisi yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala
dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak
mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik],
kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label
untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio,
perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang
diletakkan di dalam telinga; Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon genggam atau perangkat telekomunikasi
lainnya yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi
yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk
telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam
tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan dengan
pakaian, alas kaki dan headwear melalui telepon, faksimili, situs web online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik
lainnya; Program insentif kartu loyalitas untuk mempromosikan jasa toko ritel yang menampilkan pakaian dan aksesoris fesyen
dan sejenisnya; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan
mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices), sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen,
barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan dompet kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat
tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran, sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan
medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur, peralatan pendingin listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan
digital telekomunikasi; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko pakaian ritel; Toko ritel, katalog pesanan melalui pos, dan layanan
toko ritel yang ditawarkan melalui Internet di bidang alas kaki, pakaian, barang-barang-barang kecil terbuat dari kulit, tas besar
yang digunakan untuk membawa sejumlah barang, tas tangan, kacamata hitam, dan aksesoris terkait di atas; Toko tekstil dan
pakaian; Toko yang menjual kaca, kaca mata (optik), bingkai kacamata, rangka kaca mata, kaca mata pelindung matahari,
tempat-tempat kaca mata, lensa kontak, wadah-wadah untuk lensa kontak, tali kaca mata, kaca mata anti silau, tas, tas ransel,
tas selempang, dompet, koper, kulit, kulit Imitasi, payung, tongkat, kantong untuk pendaki gunung, jam, tali jam tangan , rantai
jam tangan, kotak jam tangan, perhiasan, gelang, kalung, cincin, bros(perhiasan), logam mulia, baju, celana, t-shirt, sepatu,
sandal, sepatu sandal, ikat pinggang, topi, jaket, sarung tangan (pakaian), tenda-tenda, tali-tali, tambang, tempat tidur
gantung, jala-jala, terpal plastik, karung plastik, jaring-jaring, kerai diluar ruangan; Toko yang menjual pakaian; jasa distribusi
di bidang bahan kimia, pestisida, aplikator kimia dan pestisida dan pakaian pelindung dan masker pelindung untuk digunakan
selama penggunaan atau aplikasi bahan kimia; jasa distributor grosir untuk pakaian; jasa grosir untuk pakaian; jasa periklanani
toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan headwear; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian luar, celana
terusan, mantel panjang, celana, parka, petikot, pinafor, ponco (baju selimut), pulover, piyama, sandal, sari, sarung,
selendang, syal, kemeja, sepatu, kemeja lengan pendek, shoulder wrap (bungkus bahu), topi mandi, singlet, rok, masker tidur,
sandal selop, blus lindung (smok), kaus kaki, jersi olahraga, sepatu olahraga, stoking, jaket yang diisi, jas, pelindung matahari,
bretel, baju hangat, baju renang, kaus oblong, topi tinggi, celana panjang, turban, pakaian dalam, celana kolor, celana dalam;
jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian rajut, kaus kaki penghangat, legging, legging, kostum topeng, sarung
tangan musim dingin, ikat pinggang uang, sarung tangan bulu, dasi; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian, alas
kaki, tutup kepala, apron, celana bayi, bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar mandi, baju mandi, celana mandi,
ikat pinggang, baret, korset, sepatu bot, bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun, dressing gown, penutup telinga,
footmuff, tidak dipanaskan dengan listrik, sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan, topi, ikat kepala, kaus kaki panjang,
sol dalam, jaket, jersi, gaun jumper (baju hangat), baju sweater; jasa retail sehubungan dengan penjualan seragam, kerudung,
rompi, rompi berkancing, pakaian tahan air, sepatu kayu, gelang handuk; jasa retail sehubungan dengan penjualan tas
pakaian untuk perjalanan, tas tangan, kotak topi kulit, tas haversack, kulit imitasi, kotak wadah kunci, tali penuntun kulit, kalung
hewan kulit, moleskin, dompet saku, dompet wanita, tas rucksack, tas sekolah, tas bersabuk sekolah, tas belanja, tas
perjalanan, koper perjalanan, koper kecil, kotak wadah perlengkapan mandi, yang tidak terpasang, tas belanja beroda; jasa
retail sehubungan dengan penjualan tekstil dan pakaian tidur, selimut, seprai, kain besar, sarung bantal, tirai tekstil, handuk,
flanel, kain penutup, taplak meja, penutup tempat tidur, penutup meja; jasa ritel berkenaan dengan kelebihan stok dari koleksi
musim sebelumnya untuk pria, wanita dan anak-anak sehubungan dengan pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas
bepergian, aksesoris busana, perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam,
perhiasan; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan karet
yang belum diproses dan setengah jadi, getah perca, getah, asbes, mika dan pengganti semua bahan ini, plastik dan resin
dalam bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan, pengepakan, penghentian dan bahan isolasi, pipa fleksibel, tabung
dan selang, bukan dari logam, kulit dan kulit imitasi, kulit halus dan kulit binatang, koper dan tas pembawa, payung dan
payung matahari, tongkat, cambuk, tali kekang dan pelana, kalung, tali pengikat dan pakaian hewan, tas surat seni [kasing],
tas atletik, tas kecil penyimpan surat dan dokumen, gendongan bayi dan anak, ransel, koper, tas, tas untuk aksesoris
perjalanan, tas pantai, tas sabuk, ikat pinggang, ikat pinggang terbuat dari kulit imitasi, ikat pinggang terbuat dari kulit, dompet,
tas sepatu bot, tas kantor, tempat kartu nama, tas kemping, tongkat, kotak kartu, tempat kartu, tempat buku cek, tas, tas untuk
telepon bergerak, tas genggam, tas kosmetik, tas dokumen, tas besar berbentuk silinder, tas malam, pengikat dan tali dari
kulit, alat pembawa berbingkai berbentuk ransel untuk membawa bayi, bingkai untuk tas, bingkai untuk payung, tas garmen,
tas senam, tas tangan, pakaian kuda, tas ransel, kantong pinggul, holdall/koper, selimut kuda , barang penunggang kuda dan
tack kuda, dompet kunci, gantungan kunci terbuat dari kulit yang dilengkapi gantungan kunci, tempat kunci, kantong kunci,
ransel /knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas surat dari kulit [cover], label koper, tali koper , tas untuk perlengkapan
menginap semalam, buku saku, dompet saku, portofolio, kantong, dompet, tas record, pelana kuda, ransel/rucksack, pelana,
tas sekolah, tas sekolah bersabuk dari kulit, ransel anak sekolah, tas sepatu, tas belanja, kereta belanja (tas belanja beroda),
tas bahu, tas olah raga, tali untuk sepatu roda, koper/suitcase, tas perlengkapan mandi, tas jinjing, tas untuk bepergian, koper
untuk bepergian, koper/trunk, kursi payung, tas pinggang (waist bag), tas pinggang (waist pack), kantong untuk tas pinggang
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(waist bag), kantong untuk tas pinggang (waist pack), dompet/wallet, dompet untuk dicantelkan pada ikat pinggang, bahan
bukan dari logam untuk bangunan dan konstruksi, pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan
bitumen, bangunan yang dapat dipindahkan bukan dari logam, monumen bukan dari logam, perabot rumah, cermin, bingkai
foto , wadah bukan dari logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, tulang, tanduk, tulang ikan paus atau kulit mutiara,
kerang, tanah liat magnesium, batu ambar belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, seprei [kecuali linen], tempat tidur
untuk hewan peliharaan rumah tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin gorden, hiasan dari plastik untuk
bahan makanan, bantal tiup [selain untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen ilmu pengetahuan, penelitian,
navigasi, penelitian, fotografi, sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi, pengujian, inspeksi,
penyelamatan dan pendidikan, peralatan dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah, pengumpul, pengatur atau
pengendali distribusi atau penggunaan listrik, peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi, reproduksi atau mengolah
suara, gambar atau data, media yang dapat direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer, media perekam dan penyimpan
analog atau digital kosong, mekanisme untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya,
kas register, mesin hitung, komputer dan alat periferal komputer, pakaian penyelam, masker penyelam, sumbat kuping untuk
penyelam, penjepit hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat pernapasan untuk berenang di
bawah permukaan air, alat pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera),
peralatan untuk digunakan dengan komputer, perekam audio, tas dan casing yang secara khusus disesuaikan untuk tempat
atau pembawa perangkat dan peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan tablet serta aksesoris untuk perangkat
tersebut, baterai, pengisi daya baterai, pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator, camcorder, kamera, kartu mengandung
chip sirkuit terpadu, kartu yang berkode dengan fitur keamanan untuk keperluan otentikasi, kartu yang menggunakan memori
magnetik dan memori sirkuit terpadu, tempat pembawa untuk telepon bergerak, tempat telepon bergerak, tempat kaca mata
dan kaca mata pelindung sinar matahari; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, ikat pinggang [pakaian], replika perlengkapan sepak bola,
spul untuk sepatu bot sepak bola [sepatu], renda, jalinan pita dan sulaman, dan pita dan simpul pita perlengkapan jahit
menjahit, kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, hiasan rambut, rambut palsu, pengikat untuk pakaian
dan untuk rambut, kancing hias berbentuk lencana, tali sepatu, nomor peserta lomba, retsleting, karpet, permadani, keset dan
bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, matras yoga, permainan, mainan dan
alat-alatnya, peralatan video game, alat senam dan olah raga, hiasan untuk pohon Natal, peralatan untuk tinju, peralatan untuk
bermain permainan keterampilan, peralatan memanah, pohon Natal tiruan dan dudukan pohon Natal, tas yang disesuaikan
untuk membawa alat olah raga, tas yang didesain khusus untuk ski dan papan selancar, tas yang disesuaikan khusus untuk
peralatan olah raga, balon, bola, masker baseball, tongkat pemukul untuk olah raga, pelindung badan, perlengkapan binaraga,
pelindung dada, permainan kartu, hiasan Natal, permainan komputer, guntingan kertas berwarna yang dihamburkan untuk
pesta, alas panah, permainan panah-panahan, pelindung siku (alat olah raga), permainan elektronik, peralatan latihan, kait
ikan, barang dan peralatan memancing, alat pancing, pelindung tinju [alat olah raga], peralatan fitnes, sarung tangan untuk
sepak bola, sepak bola atau gawang sepak bola, chip permainan, peralatan permainan, permainan yang berhubungan dengan
olah raga, sarung tangan khusus disesuaikan untuk keperluan olah raga, jaring gawang, tiang gawang, tas golf dengan atau
tanpa roda, karpet golf, peralatan senam dan olah raga, latihan tangan, pelindung tangan yang disesuaikan untuk penggunaan
olah raga, pelindung pinggul yang dibuat khusus untuk berolahraga [bagian dari pakaian olah raga], bola tiup untuk olah raga,
jalur sepatu roda, pelindung lutut [alat olah raga], pelindung lutut yang disesuaikan untuk digunakan saat berolahraga,
pelindung kaki yang disesuaikan untuk olah raga, bantalan tulang kering [alat olah raga], patung militer [mainan], hadiahhadiah kecil, bantalan kolam, topi pesta dari kertas, mesin untuk latihan fisik, trek plastik, tenda bermain, peralatan tempat
bermain, kartu permainan; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian
pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak
aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan
tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat lunak permainan komputer, permainan komputer, perangkat
keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal komputer, program komputer, perangkat lunak komputer ,
komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital versatile disc, peralatan driver, publikasi elektronik yang
dapat diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan permainan komputer interaktif yang dapat diunduh,
penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya listrik, peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik
rumah tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip
bersandi yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan, program loyalitas, program imbalan dan preferensi
pemegang kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata
pelindung matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang, pelindung/perisai wajah, filter untuk masker
pernapasan, pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca mata dan kacamata pelindung matahari,
bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer grafis, headphone, headset, helm (kecuali
helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick untuk digunakan dengan komputer, bantalan
lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa untuk kaca mata (eyewear), kaca mata
(spectacles) dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket penyelamat dan pelampung, timbangan koper,
pembawa data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori, penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut
(karet pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam dan portabel untuk merekam, mengatur,
mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer
terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon, kartu berlapis plastik memuat barang
cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu yang dapat diprogram, alat pelindung
untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung, pakaian pelindung untuk menyelam,
pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan], pakaian, tutup kepala dan alas kaki
pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung matahari dan kaca mata (goggles)
pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan, peralatan navigasi satelit, kartu
berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik , kartu chip, kaus kaki dipanasi
dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan kotak untuk kaca mata (eyewear)
dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen telekomunikasi, pesawat telepon,
telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan instrumen video, pemutar video
disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program permainan video dan permainan virtual
reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality
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komputer, virtual reality headset dan virtual reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa toko retail
secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala,
dan alas kaki; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produkproduk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci,
peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang,
syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk
bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik,
sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; layanan distribusi di bidang
pakaian; layanan eceran atau grosir untuk pakaian; layanan grosir yang berkaitan dengan pakaian; layanan iklan dan
manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau
tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung),
sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat
olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan
tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan pakaian eceran disediakan oleh
departement store; layanan pemesanan melalui pos untuk aksesori pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk pakaian;
layanan pemesanan melalui pos untuk pakaian dan aksesori pakaian; layanan penjualan eceran (atau grosir) dan layanan
penjualan ritel yang disediakan pada media (internet), seluler, nirkabel atau jarak jauh yang terhubung (belanja korespondensi,
belanja rumah) media untuk pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik,
barang dan perlengkapan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang dan aksesoris olahraga dan kebugaran; pengelompokan
atas nama pihak ketiga dari berbagai produk (tidak termasuk transportasi mereka) yaitu pakaian, aksesoris pakaian, sepatu,
aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan peralatan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang
olahraga dan kebugaran dan aksesoris, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membelinya secara praktis; layanan
periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup
kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok,
gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar
matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka,
mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan ritel atau
layanan grosiran untuk pakaian; layanan ritel dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik
dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi, wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan
binatu, sediaan pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi,
sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up,
sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum
ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut
[kondisioner sampo], krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik],
gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga,
alat keperluan makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan
paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit,
koper dan tas, kantong, payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen
dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan,
mainan dan alat permainan, makanan dan minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel
disediakan oleh butik pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian diskon;
layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel untuk pakaian; layanan ritel untuk pakaian luar; layanan ritel
yang berkaitan dengan pakaian; layanan toko grosir dan toko ritel yang menampilkan pakaian, alas kaki; layanan toko grosir
menampilkan mantel (kecuali pakaian untuk penggunaan eksklusif untuk olahraga dan pakaian tradisional Korea); layanan
toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko ritel dan layanan toko
ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk merekam, transmisi dan
reproduksi suara dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka, lencana semua jenis,
gantungan kunci, tiket, jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji, minuman beralkohol
dan non-alkohol, gula-gula, produk hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM dan permainan
komputer, dapat diunduh aplikasi seluler, dan program komputer; layanan toko ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel
on-line yang menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan
aksesoris; penyatuan pada satu tempat untuk pakaian, pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesori busana,
perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam dan perhiasan, sehingga
memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; penyediaan jasa ritel melalui
pemesanan dengan katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan,
aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan,
peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang
dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor,
dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala,
tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; ritel kartu prabayar
pihak ketiga untuk pembelian pakaian; sponsor promosi dari industri pakaian intim; toko grosir online dan layanan toko ritel
online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko ritel online dalam bidang pakaian; toko-toko

Halaman 801 dari 1262

ritel, pesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji
kopi, kopi bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh,
sirup dan saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelasgelas, alat makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filterfilter kopi listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih
perlengkapan dan peralatan kopi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033470
: 17/05/2021 20:56:34
:
: Gama Widia Kurniawan

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perumahan Permata Alam Permai, Jl. Berlian 2 No.15 RT 002/RW 005, Kel.
Gemurung, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61254
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VISESA ORGANIZER
: merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-abu, kuning, putih, hitam
: 41
: ===Jasa pengaturan dan penyelenggaraan acara Pernikahan (hiburan); jasa-jasa perencanaan, koordinasi, dan konsultasi
pesta dan resepsi pernikahan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033471
: 17/05/2021 21:15:51
:
: Muchlis Daeng Masiga, Firman Lasinrang

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perumahan Mutiara Mandai Indah. Blok B13, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan,
90552
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Ijoku
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna dasar pada Tulisa merek berwarna putih, dengan list / pinggiran berwarna hijau
: 1
: ===pupuk cair; pupuk untuk penggunaan pertanian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021033472
: 17/05/2021 21:22:12
:
: I WAYAN WIRAWAN, SE

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BR. SARI KARYA UNGASAN, Kabupaten Badung, Bali, 80361
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: minoo beach club
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tulisan Biru Tosca
: 43
: ===Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan
minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa/layanan hotel,
restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan
akomodasi sementara; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Mengatur dan memesan jasa/layanan hotel dan layanan
akomodasi; Penyewaan tempat untuk acara sosial; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); penyediaan
informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan pertemuan
sosial, perjamuan, fungsi acara sosial, konferensi, fasilitas untuk pameran dan pertemuan===

740

540 Etiket
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===Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan
minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa/layanan hotel,
restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan
akomodasi sementara; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Mengatur dan memesan jasa/layanan hotel dan layanan
akomodasi; Penyewaan tempat untuk acara sosial; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); penyediaan
informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan pertemuan
sosial, perjamuan, fungsi acara sosial, konferensi, fasilitas untuk pameran dan pertemuan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: JID2021033473
: 17/05/2021 21:44:27
:
: PT. BELAPUTERA INTILAND, PT. DUTARAYA INVESTINDO, PT. BELA

540 Etiket

: Jl. Panyawangan Kav.6 B No.6 Bumi Indraprasta Home & Living Centre Kota Baru
Parahyangan, Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.,
Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat
:
:

: Merek Kata dan Lukisan
: KOTA BARU PARAHYANGAN, Mandiri Madani Alami + logo
: Tidak Ada Terjemahan
: Pantone 4151 C.
CMYK 100 52 0 0.
RGB 0 119 172
: 43
:
===Bar; Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Bar, layanan ruang publik, bar
makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich,
cafetaria, kantin & cafe; Jasa agen untuk memesan hotel dan akomodasi sementara; Jasa bar; Jasa hotel; Jasa hotel dan
resor; Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa informasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa
konsultasi sehubungan dengan fasilitas hotel; Jasa penginapan; Jasa penyediaan akomodasi hotel sementara; Jasa reservasi
hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa
restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar
cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan voucher kamar hotel
baik secara individu atau berkelompok; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan;
Kafe kopi; Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe;
Kantin; Kopi ( Kafe ); Layanan bar kopi; Layanan bar minuman anggur; Layanan biro akomodasi (hotel, rumah kos); Layanan
hotel yang berupa program penghargaan insentif; Layanan kafe; Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan
layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari internet; Layanan katering untuk
menyediakan makanan pizza; Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan
pondok penginapan; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka
kerja waralaba; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Mengatur dan memesan jasa/layanan hotel
dan layanan akomodasi; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pemesanan meja
restoran secara online; Penginapan untuk liburan; Penilaian akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi hotel; Penyediaan
katering; Penyediaan layanan informasi penginapan dan restoran; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan barbar; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan;
Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang
menyediakan pizza dan minuman; Restoran daging panggang; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling
dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran
yang menyediakan se'i; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam
krispy; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Warung makan; akomodasi sementara dan layanan katering
untuk para tamu; bar dan layanan katering; bar kopi; delicatessens [restoran]; hotel yang diperpanjang tinggal; hotel, motel,
restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa
agen perjalanan untuk membuat reservasi hotel; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa agen
perjalanan untuk memesan akomodasi hotel; jasa agen perjalanan untuk pemesanan dan membuat pemesanan akomodasi
dan hotel; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi hotel; jasa agen perjalanan, yaitu, membantu reservasi dan
pemesanan untuk penginapan melalui jaringan komputer, jaringan komunikasi komputer global, dan jaringan seluler; jasa biro
akomodasi [hotel, rumah kos]; jasa hotel khusus yang diberikan sebagai bagian dari suatu program untuk tamu hotel yang
sering berkunjung; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering; jasa informasi, saran dan
konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering bisnis; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa
katering hotel; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa kontrak untuk katering; jasa informasi, saran
dan konsultasi yang berkaitan dengan pemesanan jasa katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan restoran; jasa kafe; jasa katering; jasa katering bisnis; jasa katering hotel; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi;
jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pameran, pengecapan dan acara publik; jasa katering khusus
memotong ham dengan pisau untuk pernikahan dan acara pribadi; jasa katering untuk kafetaria perusahaan; jasa katering
untuk lembaga pendidikan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang katering
makanan dan minuman; jasa kontrak untuk katering; jasa penerima tamu, yaitu mengatur reservasi makanan dan reservasi
hotel; jasa penginapan wisatawan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe;
jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe; kafe bermain
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anak-anak; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan
layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman
oleh toko roti; katering makanan dan minuman untuk institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan makan; katering
makanan dan minuman untuk pesta koktail; katering yang menyediakan makanan dan minuman; layanan agen untuk
pemesanan akomodasi hotel; layanan agen untuk pemesanan restoran; layanan akomodasi hotel; layanan bar; layanan bar
dan bistro; layanan bar dan koktail; layanan bar dan restoran; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar kopi dan kedai
kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bar susu; layanan bar teh; layanan bar yang mengutamakan jus buah dan
jus sayuran; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan biro akomodasi
[perantara pemesanan untuk hotel, rumah kos atau sejenisnya]; layanan hotel; layanan hotel dan motel; layanan hotel dan
restoran; layanan hotel hewan peliharaan; layanan hotel liburan; layanan hotel resor; layanan hotel untuk pelanggan pilihan;
layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, motel dan resor; layanan hotel, motel, dan rumah kos; layanan hotel, restoran,
dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi bar; layanan informasi hotel; layanan informasi restoran;
layanan informasi restoran dan bar; layanan jus bar; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria;
layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran;
layanan kantin; layanan kantin swalayan; layanan katering keliling; layanan katering luar; layanan katering untuk menyediakan
masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk
menyediakan masakan Spanyol; layanan katering untuk menyediakan masakan bergaya Eropa; layanan katering untuk
menyediakan masakan vegan; layanan katering untuk panti jompo; layanan katering untuk pusat konferensi; layanan katering
untuk rangkaian keramahtamahan; layanan katering untuk rumah pensiun; layanan katering untuk rumah sakit; layanan
katering untuk sekolah; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan lounge hotel; layanan makan malam dan
restoran; layanan motel; layanan pariwisata medis menjadi pemesanan atau pemesanan hotel atau akomodasi sementara
untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan;
layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan pemesanan kamar hotel; layanan pemesanan
kamar hotel secara online; layanan pemesanan untuk akomodasi hotel untuk orang lain; layanan pemesanan untuk hotel;
layanan penginapan resor; layanan penginapan tempat tidur dan sarapan; layanan penginapan wisatawan; layanan rantai
restoran; layanan reservasi akomodasi sementara dalam sifat membuat reservasi dan pemesanan penginapan ramah
lingkungan melalui situs web; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan
reservasi hotel disediakan melalui Internet; layanan reservasi restoran; layanan restoran Eropa; layanan restoran Italia;
layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran ramen; layanan
restoran soba; layanan restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan restoran tempura; layanan restoran turis; layanan
restoran udon; layanan restoran udon dan soba; layanan restoran washoku; layanan restoran yang bisa dibawa pulang;
layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria,
kantin & cafe; layanan salad bar; layanan snack-bar; layanan snack-bar dan kantin; layanan wine bar; memberikan informasi
online terkait pemesanan hotel; memberikan informasi penginapan melalui Internet; memberikan informasi tentang layanan
bar; memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan informasi yang berkaitan dengan hotel; memberikan peringkat dan ulasan restoran; memberikan ulasan on-line
tentang restoran dan hotel; memberikan ulasan restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan bar; membuat reservasi
hotel untuk orang lain; mengatur akomodasi hotel; menyajikan makanan dan minuman di bar susu; menyajikan makanan dan
minuman di kafe internet; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman untuk
para tamu di restoran; menyediakan akomodasi di hotel dan motel; menyediakan akomodasi hotel; menyediakan akomodasi
sementara di hotel, motel dan rumah kos; menyediakan fasilitas pameran di hotel; menyediakan layanan bar; menyediakan
layanan hotel dan motel; menyediakan layanan informasi penginapan perjalanan dan layanan agen pemesanan penginapan
perjalanan untuk pelancong; menyediakan layanan katering makanan dan minuman berbahan dasar kelor untuk fasilitas
pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran;
menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering makanan dan
minuman untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran dan adil;
menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di
restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe
internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk
para tamu di restoran; menyediakan makanan dan penginapan di peternakan Bung; menyediakan makanan dan penginapan
di resor kesehatan yang berspesialisasi dalam mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan; menyediakan
pemesanan kamar dan layanan pemesanan hotel; menyediakan penginapan sementara di kamp liburan; menyediakan
penginapan sementara untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan penginapan sementara untuk
orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyewakan ruang serba guna di hotel-hotel untuk mengadakan
seminar; pembuatan reservasi penginapan sementara untuk orang lain; pemesanan dan penyediaan hotel dan akomodasi
sementara dan tempat restoran; pemesanan hotel; pemesanan jasa katering; pemesanan kamar hotel untuk wisatawan;
pemesanan penginapan; pemesanan penginapan sementara; pemesanan reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain;
penginapan turis; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui
Internet; penyediaan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang
berlibur melalui suatu situs web; penyediaan informasi hotel; penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar
melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi secara pribadi mengenai hotel melalui Internet; penyediaan
informasi sehubungan dengan hotel, resort dan akomodasi sementara; penyediaan informasi tentang layanan restoran;
penyediaan informasi yang berhubungan dengan pemesanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan
restoran; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web;
penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di hotel; penyediaan menampilkan informasi dalam bidang hotel dan
akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan pembuatan reservasi
kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan
reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web;
penyediaan reservasi online, pemesanan, dan layanan pencarian untuk penginapan sementara, akomodasi sementara dan
sewa untuk tujuan liburan sementara; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website; penyediaan
ulasan akomodasi dan restoran hotel melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyediaan ulasan online
tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu, memberikan ulasan online tentang restoran, hotel, dan resor yang menyediakan
makanan dan akomodasi melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyewaan furnitur untuk hotel; penyewaan
handuk untuk hotel; penyewaan hiasan dinding untuk hotel; penyewaan penginapan sementara; penyewaan penutup lantai
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untuk hotel; penyewaan peralatan bar; reservasi akomodasi hotel; reservasi akomodasi hotel dan makanan; reservasi
akomodasi sementara di hotel dan rumah kos; reservasi dan pemesanan akomodasi hotel, resor dan motel; reservasi dan
pemesanan penginapan sementara; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara; restoran dengan layanan utama
pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang;
restoran pizza; restoran swalayan; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan
untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan
makanan dan minuman kelor; restoran, bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; rumah makan;
rumah makan cina halal; rumah peristirahatan; salad bar [layanan restoran]; sewa tirai untuk hotel; warung makan
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: ===Desain industri dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait Desain industri; Desain perangkat lunak komputer
yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air
hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian
dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis; Desain perangkat lunak komputer, pengembangan perangkat lunak komputer, konsultasi desain sistem
komputer, pemeliharaan perangkat lunak komputer, memperbarui perangkat lunak komputer, pemrograman perangkat lunak
yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing, pemantauan sistem komputer dengan akses
jarak jauh, backup data di luar situs, penyewaan perangkat lunak dan program komputer, penyewaan perangkat keras
komputer, menyediakan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh secara online, penyewaan perangkat lunak yang
beroperasi untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing, yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan
sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi,
instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran,
pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis.; Jasa analisa industri, riset
industri dan desain industri; Jasa pendukung pelanggan teknis, yaitu pemecahan masalah terkait piranti lunak komputer; Jasa
pendukung pelanggan teknis, yaitu, pemecahan masalah yang sifatnya mendiagnosis perangkat jaringan komputer dan
masalah piranti keras telekomunikasi; Jasa penyediaan mesin pencarian internet untuk mencari dan menarik informasi, situs
web, dan sumber lain yang tersedia pada jaringan komputer untuk orang lain; Jasa penyimpanan data yang terkomputerisasi;
Jasa proyek manajemen komputer yaitu, sistem informasi, perangkat lunak komputer dan proyek manajemen infrastruktur;
Jasa-jasa dukungan teknologi, yaitu, layanan help desk untuk bantuan ponsel, komputer, komputasi seluler dan perangkat
komunikasi, dan perangkat dan peralatan yang terhubung ke jaringan, yang disediakan melalui telepon dan melalui perangkat
lunak aplikasi seluler; Jasa-jasa optimisasi untuk komputer, yaitu, jaringan-jaringan komputer dan konfigurasi perangkat lunak
komputer, instalasi perangkat lunak komputer, pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak komputer yaitu, peningkatan
fungsi-fungsi perangkat lunak komputer, mengubah atau menambahkan fungsi-fungsi untuk perangkat lunak komputer, dan
menyediakan informasi tersebut; Konsultasi arsitektur, termasuk arsitektur pusat perbelanjaan; Konsultasi desain sistem
komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran
dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel
tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar
mandi, dispenser sabun otomatis; Layanan Konsultasi arsitektur dan desain interior; Layanan desain industri; Layanan
komputer pada halaman web yang disesuaikan dengan menampilkan informasi yang ditentukan pengguna atau ditentukan
dalam sifat profil pribadi, audio, video, gambar foto, teks, grafik dan data; Layanan komputer, layanan dukungan komputer,
layanan teknologi, dan layanan konsultasi; Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online bagi pengguna untuk
mengatur grup, acara, berpartisipasi dalam diskusi, berbagi informasi dan sumber daya, dan terlibat dalam jejaring sosial,
bisnis, dan komunitas; Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online untuk berpartisipasi dalam diskusi,
mendapatkan umpan balik / ulasan / penilaian, membentuk komunitas virtual, dan terlibat dalam jejaring sosial yang
menampilkan media sosial termasuk foto, audio, dan konten video pada topik umum kepentingan sosial; Memberikan
informasi dari indeks dan basis data informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, basis data, grafik,
gambar foto dan informasi audio visual, melalui komputer dan jaringan komunikasi; Menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak operasi online
dan tidak dapat diunduh untuk jaringan komputer dan server, dan untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud
computing; Menyediakan perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh yang berkaitan dengan instalasi dan
peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal,
bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi
pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Pemantauan sistem
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komputer dengan akses jarak jauh yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat
pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi
pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan
listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak komputer; Pemeliharaan
perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat
pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi
pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan
listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Penelitian tentang konstruksi bangunan atau perencanaan kota;
Pengembangan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet
dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam,
instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat
pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Pengoperasian dan pemantauan jarak jauh atas
instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dangan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus,
bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi],
keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis melalui
jaringan komputer dan Internet; Pengujian ketahanan bahan; Penyedia jasa aplikasi (ASP), yaitu, penempatan (hosting)
aplikasi perangkat lunak komputer dari pihak lain; Penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait Penelitian ilmiah dan
industri, pengujian, pengembangan, analisis; Penyediaan program komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat
diunduh secara online; Penyediaan website yang menampilkan informasi konsumen terkait dengan kegiatan-kegiatan anak;
Penyewaan perangkat lunak dan program komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku
toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam,
instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat
pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; analisis dan desain sistem komputer; analisis ilmiah
dan spesifikasi teknologi, yaitu, pengembangan rekomendasi program tindakan dalam bidang praktik pertanian dan standar
pertanian untuk mengurangi emisi karbon dan emisi gas rumah kaca lainnya, dan meningkatkan karbon tanah pengukuran
dan verifikasi karbon dioksida dan penggantian kerugian emisi gas rumah kaca lainnya pengukuran, analisis, dan verifikasi
karbon tanah, emisi karbon dan emisi gas rumah kaca lainnya platform sebagai layanan (PaaS) yang menampilkan platform
perangkat lunak komputer untuk pengumpulan data dan analisis untuk digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan
penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; analisis kimia; analisis untuk eksploitasi ladang minyak; desain industri;
desain industri berbantuan komputer; desain industri dan seni grafis; desain produk industri; desain seni industri; desain,
pemrograman dan konsultasi sistem komputer; evaluasi analisis kimia; hosting data, file, aplikasi, dan informasi yang
terkomputerisasi; instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak komputer
komunikasi; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer; jasa analisa komputer; jasa arsitektur untuk
desain bangunan industri; jasa desain teknik industri; jasa dukungan teknis, diagnosa dan pemecahan masalah piranti keras
komputer dan masalah piranti lunak, dan jasa bantuan komputer; jasa informasi online, yaitu, menyediakan database
komputer yang memuat indeks untuk karya yang memiliki hak cipta; jasa komputer dan pemrograman; jasa komputer yaitu
manajemen peranti lunak komputer dari jarak jauh dan dekat; jasa komputer, yaitu, hosting dan memelihara situs web online
untuk pihak lain untuk mengidentifikasi pelanggaran kekayaan intelektual dan hak cipta; jasa komputer, yaitu, menciptakan
komunitas online untuk pengguna terdaftar untuk berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan umpan balik dari sesama
pengguna dan membentuk komunitas virtual di bidang teknologi informasi, jaringan komputer dan teknologi telekomunikasi;
jasa komputer, yaitu, menciptakan lingkungan virtual on-line untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), yaitu,
menyediakan platform perdagangan untuk cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya; jasa konsultasi dan nasehat untuk sistem komputer; jasa layanan
perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam verifikasi dan otentikasi transaksi melalui
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa penelitian dan pengembangan perangkat keras
dan perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence); jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna menemukan, memprogram, mengatur, mengakses, dan terlibat
dengan program perangkat lunak komputer pihak ketiga pada platform blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) apa pun; jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan
enkripsi komunikasi, proses bisnis, dan transaksi keuangan menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang didistribusikan; jasa penyedia perangkat
lunak aplikasi komputer untuk menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman,
dan melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan digital yang terdesentralisasi); jasa
penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci
perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi); jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk pengumpulan dan verifikasi informasi
pengguna untuk membuat akun blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa penyediaan alat
pengembangan perangkat lunak komputer untuk pembuatan aplikasi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi); jasa perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS) berupa program penyusun, program untuk mencari dan
mengurangi bug/kerusakan pada program komputer (debugger), dan program utilitas untuk membuat aplikasi perangkat lunak
bergerak; jasa-jasa dukungan teknis dan pelanggan, yaitu pemecahan masalah yang sifatnya mendiagnosis masalah
perangkat keras dan perangkat lunak komputer di perangkat ponsel, tablet, dan perangkat komputer genggam lainnya; jasajasa dukungan teknis dan pelanggan, yaitu, pemecahan masalah yang sifatnya mendiagnosis masalah dalam perangkat keras
dan perangkat lunak komputer dalam perangkat komputasi pribadi, dan mendiagnosis masalah dalam produk konsumen,
yaitu, peralatan rumah tangga dan konsumen, sistem HVAC, pipa rumah tangga, vakuum sentral, air panas pemanas,
pelembap, penurun, pelembut air, peralatan olahraga dan rekreasi, peralatan taman dan kebun, dan peralatan listrik luar
ruangan; jasa-jasa dukungan teknologi, yaitu, penyediaan informasi teknis tentang cara menggunakan dan membuat
penggunaan ponsel, komputer, komputasi seluler dan perangkat komunikasi, serta perangkat dan perangkat yang terhubung
ke jaringan; jasa-jasa konsultasi di bidang implementasi dan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras komputer
untuk perangkat yang terhubung ke jaringan, peralatan, peralatan kontrol pencahayaan, dan sistem kontrol hvac di internet
yang terhubung dengan jaringan; jasa-jasa konsultasi di bidang implementasi dan penggunaan perangkat lunak dan perangkat
keras komputer untuk perangkat, peralatan, kendaraan yang terhubung ke jaringan, sistem otomasi rumah, dan sistem
keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; jasa-jasa perlindungan jarak jauh untuk telepon nirkabel dan
komputasi seluler dan perangkat komunikasi, yaitu, menyediakan jasa-jasa perlindungan virus komputer dari jarak jauh dalam
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perangkat ini; konsultasi arsitektur; konsultasi di bidang arsitektur dan penyusunan konstruksi; konsultasi di bidang penelitian
ilmiah dan industri; konsultasi komputer, yaitu, layanan konsultasi yang terkait dengan infrastruktur komputasi virtual,
penyimpanan, dan jaringan; konsultasi perancangan arsitektur dan konstruksi; konsultasi yang berkaitan dengan perangkat
keras dan perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence); kustomisasi dan konfigurasi
piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer dan infrastruktur komputasi virtual; layanan analisis dan
penelitian ilmiah dan industri; layanan berbagi file, yaitu, penyediaan suatu website dengan fitur teknologi yang memudahkan
pengguna untuk mengunggah dan mengunduh file elektronik; layanan komputer; layanan komputer yang bersifat Perangkat
Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu hosting perangkat lunak komputer dan layanan yang memanfaatkan perangkat lunak
untuk diakses oleh, atau diunduh oleh, atau digunakan oleh, orang lain; layanan komputer yang bersifat Platform sebagai
Layanan (PaaS); layanan komputer, yaitu, layanan teknologi informasi yang dikelola dan dioperasikan untuk pihak lain, yaitu,
manajemen infrastruktur komputasi virtual, layanan jaringan virtual dan penyimpanan virtual; layanan pemberian konsultasi
teknis sehubungan dengan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, peralatan jaringan komputer, sistem telefoni,
peralatan telekomunikasi, telepon IP, sistem telekomunikasi, desain jaringan komputer, desain penyimpanan, keamanan
jaringan, dan komunikasi suara dan serta komunikasi nirkabel; layanan pendukung piranti lunak komputer, penasehat teknis
atau komputer; layanan penyediaan informasi online mengenai piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan penyediaan
piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) layanan yang menampilkan piranti lunak untuk transmisi informasi, video, suara,
audio, dan konten melalui jaringan informasi komputer global; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS)
yang menampilkan perangkat lunak untuk melihat, mengelola, mengedit, dan menyimpan dokumen melalui jaringan komputer;
layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk memudahkan para
pengguna dalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer, desktop, data, dokumen elektronik, video,
dan aplikasi melalui Internet; layanan hosting, pengelolaan dan pengawasan piranti keras komputer, piranti lunak komputer,
jaringan komputer, dan infrastruktur komputasi virtual untuk pihak lain penyediaan penggunaan sementara piranti lunak
komputer yang tidak dapat diunduh untuk penyediaan, penyebaran, konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimisasi,
pemantauan, pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian, penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis,
penyelesaian masalah, penemuan, dan penggunaan beberapa sistem pengoperasian, piranti keras komputer, piranti lunak
komputer, jaringan komputer dan infrastruktur komputasi virtual; melakukan analisis kimia; memberikan informasi tentang
pemrograman komputer melalui situs web; memberikan informasi yang berkaitan dengan program komputer; memberikan
saran teknis di bidang penelitian ilmiah dan industri; mengembangkan dan hosting server di jaringan komputer global untuk
tujuan memfasilitasi e-commerce melalui server semacam itu; mengubah atau menambah fungsi untuk perangkat lunak
komputer, dan memberikan informasi yang berhubungan dengan hal tersebut; meningkatkan fungsi perangkat lunak komputer;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh; menyediakan perangkat
lunak komputer dan aplikasi komputer yang tidak dapat di unduh secara online untuk streaming video, musik dan gambar;
menyediakan program komputer; menyewakan komputer; pemrosesan informasi melalui komputer; penelitian dan analisis
kimia; penelitian dan analisis kimia, biokimia, biologi dan bakteriologis; penelitian ilmiah dan industri; penelitian ilmiah dan
industri di bidang fotovoltaik dan kolektor surya; penelitian yang berkaitan dengan konstruksi bangunan atau perencanaan
kota; penelitian yang berkaitan dengan perencanaan kota; pengembangan perangkat lunak komputer di bidang aplikasi
seluler; pengujian bahan baku; pengujian dan evaluasi bahan; penyediaan informasi teknis dan penjelasan yang berkaitan
dengan spesifikasi, fungsi, kinerja, operasi dll, dari komputer, mobil, peralatan medis atau ilmiah dan mesin lain yang
membutuhkan pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman pribadi tingkat tinggi dari pihak operator mereka untuk mencapai
akurasi yang dimaksudkan dalam pekerjaan mereka; penyediaan informasi yang berkaitan dengan desain industri; penyediaan
perangkat-perangkat lunak komputer perancangan secara khusus (custom) dan pemesanan bahan-bahan pengujian kadar
logam (assay), agen-agen, nukleutida, berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, buffer-buffer,
sediaan-sediaan kimia, sediaan-sediaan biological dan; penyediaan situs web yang menampilkan video yang tidak dapat
diunduh di bidang teknologi informasi, jaringan komputer, dan teknologi telekomunikasi; penyediaan waktu akses ke Internet
dan database komputer online; penyediaan website yang menampilkan informasi konsumen terkait dengan kegiatan-kegiatan
anak; penyewaan central processing unit (CPU), pembawa data, hard disk drive, peralatan penyimpanan data, peralatan
periferal komputer, pembawa data magnetik; penyewaan central processing unit (CPU), pembawa data, hard disk drive,
peralatan penyimpanan data, peralatan periferal komputer, pembawa data magnetik; penyewaan komputer; perancangan dan
pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) layanan yang
menampilkan perangkat lunak untuk mendiagnosis masalah teknis dalam perangkat komputasi pribadi, perangkat ponsel,
tablet, perangkat komputer lainnya dan produk konsumen, yaitu, peralatan rumah tangga dan konsumen, sistem HVAC, pipa
rumah tangga, vakuum sentral, air panas pemanas, pelembap udara, penurun air, pelembut air, peralatan olahraga dan
rekreasi, peralatan taman dan kebun, dan peralatan listrik luar ruangan. Layanan dukungan teknis dan pelanggan, yaitu,
layanan help desk dan pemecahan masalah masalah perangkat lunak dan perangkat keras untuk perangkat yang terhubung
jaringan, peralatan, peralatan kontrol pencahayaan, dan sistem kontrol hvac di internet yang terhubung dengan jaringan;
perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS) dan landasan-landasan (platform) sebagai suatu Jasa (PaaS), ialah hosting
computer digunakan oleh pihak lain untuk perancangan secara khusus (custom) dan pemesanan bahan-bahan pengujian
kadar logam (assay), agen-agen, nucleotide, berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, bufferbuffer, sediaan-sediaan kimia, sediaan-sediaan biological dan dan reagen-reagen dibidang rangkaian-rangkaian berbagai
macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu
kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian
klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian
dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan
pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; perencanaan Kota; perencanaan arsitektur dan layanan konsultasi;
perencanaan kota dan perencanaan kota komersial; persiapan laporan yang berkaitan dengan desain industri; program
manajemen resiko keamanan komputer; saran, informasi dan bantuan dalam pengujian bahan, penelitian mekanik, dan studi
proyek teknis; styling [desain industri]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021033475
: 17/05/2021 21:49:32
:
: PT. BELAPUTERA INTILAND, PT. DUTARAYA INVESTINDO, PT. BELA

Alamat Pemohon

: Jl. Panyawangan Kav.6 B No.6 Bumi Indraprasta Home & Living Centre Kota Baru

540 Etiket
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Parahyangan, Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.,
Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KOTA BARU PARAHYANGAN, Mandiri Madani Alami + logo
: Tidak Ada Terjemahan
: Pantone 4151 C.
CMYK 100 52 0 0.
RGB 0 119 172
: 41
: ===Akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan)
di bidang olahraga sepatu roda atau rollersports, khususnya yang berkaitan dengan olah raga sepatu roda; Database online di
bidang hiburan; Film ( hiburan); Hiburan dalam bentuk serial televisi dan konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing
menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs web yang memuat
presentasi fotografi, video, dan prosa, klip film terkait serta materi multimedia lainnya yang menampilkan drama serial televisi,
aksi dan petualangan; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel,
makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi,
layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis
data komputer atau melalui Internet; Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; Informasi hiburan, hiburan dalam sifat
pertunjukan langsung; Jasa penyedia hiburan melalui sistem berbasis web dan portal online untuk pelanggan untuk
berpartisipasi dalam permainan elektronik online yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga
elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dalam bentuk penampilan khusus dari maskot berkostum atau regu penari dalam
permainan, pameran, klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya, pertunjukan spesial dan pesta yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan,
kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi film gambar bergerak, acara televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial,
dan konten hiburan multimedia; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, produksi teater; Jasa hiburan
dalam bentuk penyediaan fasilitas bioskop multipleks; Jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan teater, musikal atau komedi
secara langsung; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk
pendek yang masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Jasa hiburan dalam bentuk seri video
mengenai keuangan; Jasa hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung; Jasa hiburan dan pendidikan dalam
bentuk pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik,
turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang terdiri dari atlet
permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dan
pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa
hiburan film, video dan teater; Jasa hiburan gawai (gadget) gerak; Jasa hiburan interaktif untuk digunakan dengan telepon
genggam; Jasa hiburan yang disediakan oleh hotel, klub kesehatan dan bersantai; Jasa hiburan, yaitu, acara serial yang
menampilkan permainan papan seluncur yang ditayangkan melalui platform berbagi video online; Jasa hiburan, yaitu, jasa
penyediaan program hiburan dan konten yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang
dewasa muda melalui televisi, satelit, Internet, jaringan nirkabel dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, dimana program
hiburan dan konten tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan
orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter
sayuran antropomorfisme; Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan turnamen dan kompetisi
permainan komputer dan video dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang terpusat
di sekitar permainan komputer dan video; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh
melalui layanan transmisi video-on-demand; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan virtual di mana pengguna dapat
berinteraksi untuk tujuan rekreasi, waktu luang atau hiburan; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan
permainan video online; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam bidang
permainan komputer dan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang
tidak dapat diunduh dalam bidang permainan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan di bidang video di
bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa hiburan, yaitu,
penyediaan film berkelanjutan, pertunjukan dan segmen yang menampilkan komedi, drama, aksi, petualangan, dan/atau
animasi yang disampaikan melalui internet; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan program berkelanjutan yang menampilkan
realitas, komedi, drama, berita, dan variasi yang disampaikan melalui internet, nirkabel, dan jaringan seluler; Jasa hiburan,
yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa informasi hiburan; Jasa informasi hiburan dan pertujukan; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan kebudayaan; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga,
penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia ,
teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan
langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio,
konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa
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kegiatan olahraga dan kebudayaan, jasa hiburan, yaitu, mengadakan, melaksanakan dan mengatur konser, pertunjukan musik
secara langsung, penerbitan dan/atau pengeditan, termasuk pada jaringan telekomunikasi global (mirip dengan internet) atau
akses pribadi atau yang sudah direservasi (intranet) untuk jurnal yang tidak dapat diunduh, majalah, majalah periodik, buletin,
buku elektronik, blog, konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk arsip multimedia yang tidak dapat
diunduh yang berisi audio, video, teks, biner, gambar tidak bergerak, dan grafik dalam bidang musik; Jasa klub untuk tujuan
hiburan yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa
mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser, pertunjukan langsung, acara khusus hiburan,
acara seni dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa
pemasaran acara dan/atau hiburan, pembuatan konsep, pengembangan dan pelaksanaan model acara secara wajar; Jasa
pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan
langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa pendidikan akademi; Jasa pendidikan
dan hiburan dalam bentuk program televisi, radio, kabel, satelit dan program internet; Jasa pendidikan dan hiburan yaitu
penyelenggaraan dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi hiburan, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan
hiburan, yaitu program multimedia yang sedang berlangsung, di bidang kepentingan umum, didistribusikan melalui berbagai
platform di berbagai bentuk media transmisi; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi
di bidang animasi, buku komik dan seni populer; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik
dan novel bergambar yang menyajikan cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film
bioskop; produksi dan distribusi program televisi dan radio; prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan video; jasa-jasa
hiburan, yaitu produksi multimedia pertunjukan hiburan dan program interaktif untuk distribusi melalui televisi, kabel, satelit,
media audio dan video, kartrid, disk komputer dan alat-alat digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia hiburan, berita
dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program berkelanjutan
yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat komunikasi nirkabel,
yaitu telepon seluler, tablet, komputer dan alat genggam nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan televisi, yaitu,
penciptaan, produksi dan distribusi gambar yang dihasilkan komputer untuk film bioskop, film animasi, video, video animasi,
program televisi; jasa-jasa produksi animasi; jasa penyediaan animasi efek khusus televisi dan gambar bergerak audio dan
visual untuk film, video dan televisi; jasa-jasa hiburan, yaitu, program televisi seri yang sedang berjalan yang menyajikan
kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung; pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film dan pita video;
jasa-jasa gedung bioskop, yaitu, pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan teater langsung
yang menyajikan karakter-karakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif secara on-line
melalui jaringan elektronik yang dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan permainan komputer
secara online; penyediaan situs web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop,
program televisi animasi dan permainan video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang berhubungan dengan
buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik; jasa-jasa taman hiburan
dan theme park; jasa-jasa pendidikan, yaitu pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan program
pendidikan dibidang buku komik; Jasa pengadaan acara pertunjukan untuk tujuan budaya dan hiburan; Jasa pengadaan tiket
untuk acara-acara hiburan dan olahraga; Jasa pengaturan dan penyelenggaraan acara Pernikahan (hiburan); Jasa
pengembangan konten untuk hiburan; Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi program radio,
program televisi, gambar bergerak, konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan hiburan,
olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman
seni dan budaya; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini,
dan pemrograman seni dan budaya melalui jaringan telekomunikasi, jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan
komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel; Jasa penyediaan informasi hiburan di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga,
hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu
pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) yang disediakan melalui sebuah situs web; Jasa penyediaan
panduan interaktif untuk mencari, memilih, merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak, konten hiburan
multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi yang dipersonalisasi
dari program pendidikan, hiburan, film, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival,
pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa penyelenggaraan acara kendaraan offroad untuk hiburan atau olahraga; Jasa
penyewaan mesin di tempat hiburan di koridor beratap; Jasa perencanaan pertunjukan hiburan; Jasa publikasi dan presentasi
ulasan, survei, dan peringkat (rating), dan menyediakan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk posting dan berbagi
ulasan, survei, dan peringkat yang berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser,
langsung pertunjukan, kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa taman hiburan dan taman
hiburan dengan tema; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Jasa-jasa
penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan dengan media interaktif digital dan elektronik; Jasa-jasa
agensi tiket online, yaitu, menyediakan tiket dan voucher untuk penerimaan pada acara olah raga, budaya dan hiburan.; Jasajasa hiburan dalam sifat kompetisi; Jasa-jasa hiburan di bidang permainan komputer; Jasa-jasa hiburan komputer dan video
game; Jasa-jasa hiburan permainan video; Jasa-jasa informasi, pemberian nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa
hiburan, olah raga, dan pendidikan, termasuk yang disediakan secara online dari database komputer atau dari Internet; Jasajasa pendidikan dalam bentuk penyediaan paket kursus, loka karya-loka karya dan seminar-seminar untuk pelanggan semua
usia di prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi dan level dewasa; Jasa-jasa pendidikan dan
pemberian gelar di bidang pendidikan; Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi
komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistem-sistem mesin otomat,
pengembangan perangkat lunak, peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, sistem
komputer dan pengembangan aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan
pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management
(CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat
lunak artificial intelligence.; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan melalui audio dan
video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan melalui media audio dan video; Jasajasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan online dari database komputer atau Internet; Jasajasa presentasi tampilan audio-visual untuk tujuan hiburan; Jasa-jasa studi pendidikan di luar negeri; Judul film (hiburan);
Kebun binatang; Klub penggemar untuk tujuan hiburan; Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan, olahraga,
pendidikan dan acara budaya; Layanan akademi pendidikan; Layanan bantuan untuk mengatur dan merencanakan acara
untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Layanan dalam memberikan informasi
dan saran mengenai fasilitas dan manfaat yang diberikan oleh klub sosial, klub rekreasi dan klub hiburan (leisure); Layanan
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hiburan berupa penampilan personal dengan mengenakan maskot berkostum atau tim tari di pertandingan dan eksebisi bola
basket, klinik, kamp, promosi-promosi, dan acara-acara lainnya yang berhubungan dengan bola basket, acara khusus dan
pesta; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten hiburan, yaitu film, program televisi, klip video, grafik
dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga,
music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan animasi, melalui jaringan internet, jaringan komunikasi
elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik langsung;
Layanan hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan drama, aksi, dan petualangan;
Layanan hiburan dalam sifat menghadirkan pertunjukan musik secara langsung; Layanan hiburan dalam sifat pengembangan,
kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan dalam sifat
produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan dan pendidikan dalam bentuk program televisi dan radio
yang berkelanjutan dalam bidang bola basket dan menampilkan permainan basket dan pertandingan basket secara langsung;
Layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater, produksi film, selain film iklan; Layanan hiburan termasuk pertunjukan
musik live berkala; Layanan hiburan untuk perjalanan, yaitu, menyediakan basis data interaktif online berupa video dan konten
buatan pengguna yang mengandung gambar digital, foto, teks, grafik, audio, klip video, konten multimedia, dan pertunjukan
visual dan audio; Layanan hiburan yang berhubungan dengan liga basket fantasi; Layanan hiburan yang bersifat menyediakan
program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu program televisi, klip, grafis, dan informasi yang berkaitan dengan program
televisi di bidang kepentingan umum melalui internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan
komunikasi nirkabel; Layanan hiburan yang disediakan di acara olahraga; Layanan hiburan yang disediakan di sirkuit balap
motor; Layanan hiburan yang sifatnya mengatur acara hiburan sosial; Layanan hiburan, pengeditan film, layanan studio film
dan televisi; Layanan hiburan, yaitu mengorganisir dan menyelenggarakan acara, kompetisi, seminar, dan turnamen di bidang
olahraga elektronik, permainan video, permainan komputer, komputer, dan permainan; Layanan hiburan, yaitu penyediaan
lingkungan virtual di mana pengguna dapat saling berinteraksi untuk tujuan rekreasi, mengisi waktu luang, atau hiburan;
Layanan hiburan, yaitu penyediaan materi multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk ulasan tayangan televisi, ulasan
tayangan televisi interaktif, rekaman video, rekaman video secara langsung, tayangan video interaktif yang diseleksi, program
radio, dan tayangan radio, dan rekaman suara di bidang bola basket yang ditampilkan melalui situs web; Layanan hiburan,
yaitu, menyediakan akses ke database interaktif elektronik dan online dari konten yang ditentukan pengguna, konten pihak
ketiga, video, audio, visual, dan materi audio-visual di bidang kepentingan umum; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan game
komputer online; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan musik, video musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan
komunikasi; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan podcast di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen
strategis; Layanan hiburan, yaitu, partisipasi dalam balapan mobil sport; Layanan hiburan, yaitu, penampilan langsung oleh
bintang film, bintang televisi, bintang musik, influencer, penari, karakter berkostum dan atlet; Layanan hiburan, yaitu,
penyediaan video, gambar, film dan musik yang tidak dapat diunduh; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam
acara olahraga motor; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam acara olahraga perahu listrik; Layanan kebun
binatang; Layanan klub penggemar (hiburan); Layanan manajemen acara [organisasi pendidikan, hiburan, olahraga atau
acara budaya]; Layanan olahraga, kebudayaan dan hiburan; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan
dengan kendaraan air; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor; Layanan
pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan udara; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang
berkaitan dengan kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh, drone, mobil yang dikendalikan dari jarak jauh; Layanan
pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road,
kendaraan mainan anak-anak, skateboard, hoverboarding, olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan
pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi dan gaya hidup (hiburan), masalah sosial
(hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan, budaya dan hiburan; Layanan
penerbitan elektronik, kelas pengayaan, layanan penghibur, hiburan dan kegiatan budaya, hiburan oleh televisi protokol
internet; Layanan produksi program film, televisi dan radio; Layanan produksi program film, televisi, radio dan video;
Manajemen acara budaya, pendidikan, hiburan dan olahraga; Memberikan informasi hiburan audio-visual online melalui
jaringan komputer global; Memberikan informasi hiburan melalui situs web; Memproduksi program untuk pendidikan,
kebudayaan, hiburan dan olahraga; Mencari musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan melalui Internet dan/atau
terminal komputer (layanan hiburan); Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi, drama, video, klip video
musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau terminal komputer
(layanan hiburan); Mengatur dan menyelenggarakan konvensi untuk tujuan hiburan; Mengatur dan merencanakan acara untuk
keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Mengatur pameran, kongres, seminar, dan
konferensi untuk tujuan budaya dan hiburan; Mengorganisir grup hiburan; Menyediakan acara hiburan untuk orang lain, seperti
hiburan, seni, olahraga dan budaya.; Menyediakan aplikasi perangkat telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi,
film dan konten hiburan multimedia; Menyediakan aplikasi telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film dan konten
hiburan multimedia dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten multimedia; Menyediakan
database komputer, elektronik, dan online di bidang hiburan; Menyediakan fasilitas hiburan dan rekreasi; Menyediakan
fasilitas rekreasi; Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara pendidikan (untuk
keperluan pendidikan atau hiburan); Menyediakan hiburan on-line di bidang turnamen game, liga olahraga fantasi dan
pertunjukan game; Menyediakan informasi hiburan dan pendidikan; Menyediakan informasi hiburan dan rekreasi;
Menyediakan informasi hiburan mengenai permainan komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan
informasi hiburan tentang program televisi yang sedang berlangsung melalui jaringan komputer global; Menyediakan musik,
film, gambar, animasi dan informasi hiburan; Menyediakan program hiburan over the top (OTT) di bidang kepentingan umum;
Menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta
informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten hiburan multimedia; Menyelenggarakan,
mengatur dan mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk tujuan hiburan dan rekreasi; Merencanakan atau
manajemen atas hiburan; Merencanakan atau manajemen atas menampilkan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik
(layanan hiburan); Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan konser, acara hiburan dan hiburan; Musik, hiburan
berbasis musik, dan hiburan yang ditampilkan di webcast; Organisasi dari kompetisi-kompetisi (pendidikan atau hiburan);
Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Pameran, Exhibition, Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan
Kebudayaan, Kesenian; Pelatihan fisik, instruksi pelatihan fisik, penyediaan informasi, termasuk online, tentang aktifitas
pendidikan, pelatihan, hiburan, olah raga dan budaya; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan
hiburan langsung, hiburan visual dan musik, layanan hiburan klub, fasilitas menari, layanan kabaret, sirkus, konser, pesta,
bola, kuis, permainan, kompetisi, kompetisi kecantikan, kompetisi olah raga; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian,
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produksi, penyediaan pemesanan dan pengorganisasian acara sosial dan acara hiburan, termasuk acara musik, olah raga,
sinematik, teater, mode, artistik, kompetisi dan menari; Pemondokan untuk keperluan pendidikan atau hiburan,
menyelenggarakan acara pendidikan dan hiburan, menyediakan permainan online; Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan,
kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan
dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun
binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet;
Pendidikan; penyediaan latihan; semua jasa yang tersebut di atas berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan
perawatan pribadi; Pengadaan tiket dan informasi untuk acara hiburan dan olah raga; Pengaturan acara hiburan; Pengaturan
dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah harian (day schools), konser, seminar, simposium,
seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan
pertunjukan, konser, kontes, permainan, konser dan tur, semua untuk tujuan hiburan atau pendidikan; Pengaturan klub
penggemar untuk tujuan hiburan; Pengaturan pertunjukan untuk tujuan hiburan; Pengoperasian, administrasi, manajemen dan
penyelenggaraan taman hiburan dan taman hiburan dengan tema; Pengorganisasian kontes [pendidikan atau hiburan];
Penyediaan Informasi hiburan; Penyediaan berita dan informasi di bidang hiburan, televisi dan film melalui internet, jaringan
seluler dan nirkabel; Penyediaan dan pemesanan fasilitas rekreasi dan hiburan (leisure); Penyediaan dari hiburan, jasa olah
raga atau kebudayaan dari skema loyalitas pelanggan dan pembeli yang sering melakukan pembelian.; Penyediaan informasi
berkaitan dengan bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan hiburan olahraga virtual yang disediakan online
dari database komputer atau jaringan komunikasi global; Penyediaan informasi hiburan tentang artis musik, penampilannya,
diskografi, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web dan halaman profil online; Penyediaan informasi
online di bidang hiburan, acara budaya dan olahraga; Penyediaan informasi, termasuk secara online, mengenai pendidikan,
pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; Penyediaan klub anggota pribadi untuk tujuan hiburan dan/atau pendidikan;
Penyelenggara Acara Hiburan Tahunan; Penyelenggaraan acara untuk tujuan hiburan; Penyelenggaraan klub penggemar
untuk pengguna mainan konstruksi (pendidikan dan hiburan), pengguna permainan elektronik dan/atau pengguna mainan,
alat-alatnya dan permainan lain; Penyelenggaraan pertandingan (pendidikan atau hiburan); Penyelenggaraan pertandingan
olah raga; Perantara pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; Perencanaan
acara dan layanan manajemen, yaitu, mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan dan mendesain acara spesial untuk tujuan
hiburan sosial; Perencanaan acara khusus untuk tujuan hiburan sosial; Permainan video online, jasa hiburan dan
mengorganisir kompetisi permainan video; Pertunjukan film, produksi film, atau distribusi film; Pertunjukan musik, tarian,
komedi, bacaan, puisi, teater, dan hiburan sirkus, termasuk layanan yang disediakan secara online dari basis data komputer
atau Internet; Produksi dan distribusi film; Produksi dan distribusi program radio dan televisi, hiburan radio dan televisi,
pertunjukkan langsung; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, media sosial dan
pertunjukan internet yang menampilkan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan
elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi
satelit, siaran web, podcast, blog, media sosial dan pertunjukan Internet menampilkan berita highlight, rekaman video dan
rekaman streaming video pada kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi
olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Produksi film; Produksi hiburan dalam bentuk seri televisi; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi dan
penyewaan rekaman audio, rekaman video, musik, permainan interaktif, film, film animasi, program televisi, konten digital yang
berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh;
Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan hiburan untuk anak-anak;
Program hiburan yang sedang berlangsung yang disiarkan melalui radio, televisi, komunikasi seluler, komunikasi nirkabel,
internet, jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer terkait peristiwa, berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan,
mode, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, sains, teknologi, budaya,
dan kesejahteraan (wellness) terkini; Publikasi elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film, gambar, animasi dan
informasi hiburan lainnya melalui Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat diunduh); Publikasi yang tidak dapat
diunduh dalam bentuk buku yang menampilkan karakter dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku
komik, buku anak-anak, panduan strategi, majalah yang menampilkan karakter dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi
dan/atau drama, buku mewarnai, buku aktivitas anak dan majalah di bidang hiburan; Pusat hiburan keluarga; Pusat rekreasi
keluarga yang bertemakan hiburan atau pendidikan; Sarana pendidikan hiburan dan rekreasi; Taman hiburan dengan wahana
yang dapat dinaiki dan dengan tema; Wawancara tokoh-tokoh kontemporer untuk tujuan hiburan; acara talkshow (hiburan);
agen pemesanan untuk layanan hiburan; ajang pemilihan kontes (hiburan); akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan
(training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; akademi
[pendidikan]; aktivitas rekreasi dan hiburan; distribusi konten digital asli yang menampilkan aksi langsung, menggunakan
naskah, realitas, dan pemrograman bentuk pendek animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan
dengan pribadi dan beberapa episode serial televisi online, situs web hiburan, dan outlet video-on-demand; fashion show
(hiburan); hiburan; hiburan dalam bentuk pertunjukan langsung oleh grup rock; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan
audio langsung; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung, dan pertunjukan musikal, ragam, berita dan
komedi; hiburan dalam pertunjukan oleh penyanyi; hiburan dalam sifat balap mobil; hiburan dalam sifat balap mobil dan
pameran; hiburan dalam sifat balap sepeda dan pameran; hiburan dalam sifat daya tarik rumah hantu; hiburan dalam sifat klub
gulat; hiburan dalam sifat kompetisi angkat berat; hiburan dalam sifat kompetisi olahraga; hiburan dalam sifat kompetisi
seluncur es; hiburan dalam sifat kompetisi sepatu roda; hiburan dalam sifat kompetisi trek dan lapangan; hiburan dalam sifat
kontes gulat; hiburan dalam sifat kontes tinju; hiburan dalam sifat layanan televisi seluler; hiburan dalam sifat liga basket
fantasi; hiburan dalam sifat liga bisbol fantasi; hiburan dalam sifat liga olahraga fantasi; hiburan dalam sifat liga sepakbola
fantasi; hiburan dalam sifat melakukan turnamen catur; hiburan dalam sifat naik taman air; hiburan dalam sifat naik taman
hiburan; hiburan dalam sifat pacuan kuda; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan dalam sifat permainan basket;
hiburan dalam sifat permainan bisbol; hiburan dalam sifat permainan hoki; hiburan dalam sifat permainan olahraga; hiburan
dalam sifat permainan sepak bola; hiburan dalam sifat pertandingan sepak bola Amerika; hiburan dalam sifat pertunjukan
balet; hiburan dalam sifat pertunjukan cahaya; hiburan dalam sifat pertunjukan game yang sedang berlangsung; hiburan
dalam sifat pertunjukan grup musik; hiburan dalam sifat pertunjukan grup vokal musik; hiburan dalam sifat pertunjukan
kembang api; hiburan dalam sifat pertunjukan komedi; hiburan dalam sifat pertunjukan konser; hiburan dalam sifat pertunjukan
langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung dan penampilan pribadi oleh karakter berkostum; hiburan dalam sifat
pertunjukan langsung oleh aktor; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh band-band musik; hiburan dalam sifat
pertunjukan laser; hiburan dalam sifat pertunjukan musik langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra; hiburan dalam
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sifat pertunjukan orkestra simfoni; hiburan dalam sifat pertunjukan seluncur es; hiburan dalam sifat pertunjukan senam;
hiburan dalam sifat pertunjukan sepatu roda; hiburan dalam sifat pertunjukan sulap; hiburan dalam sifat pertunjukan taman
hiburan; hiburan dalam sifat pertunjukan tari langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan udara; hiburan dalam sifat pertunjukan
vokal langsung; hiburan dalam sifat produksi panggung dan kabaret; hiburan dalam sifat produksi teater; hiburan dalam sifat
program televisi yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang berita;
hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang hiburan anak-anak; hiburan dalam sifat program
televisi yang sedang berlangsung di bidang komedi; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang
varietas; hiburan dalam sifat ras anjing; hiburan dalam sifat ras kapal pesiar; hiburan dalam sifat serial televisi animasi dan
aksi langsung; hiburan dalam sifat turnamen golf; hiburan dalam sifat turnamen olahraga; hiburan dalam sifat turnamen tenis;
hiburan dan kegiatan budaya; hiburan dan kegiatan olahraga; hiburan dan penyajian pertunjukan hidup; hiburan di alam
fantasi liga sepak bola Amerika; hiburan di alam kontes kecantikan; hiburan di alam pertunjukan tari; hiburan di alam produksi
teater makan malam; hiburan di alam sirkus; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; hiburan melalui siaran televisi
nirkabel; hiburan oleh televisi Protokol Internet; hiburan radio; hiburan radio dan televisi; hiburan radio dan televisi disediakan
melalui Internet; hiburan tarian; hiburan televisi; hiburan tentang tempat-tempat wisata lokal dan tempat-tempat menarik di
sekitar hotel dan mendistribusikan bahan-bahan yang berkaitan dengannya; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan
multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan
aktifitas santai, olahraga dan even olahraga, layanan pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater hidup; hiburan,
yaitu, pertunjukan musik langsung, produksi teater dan produksi komedi; informasi hiburan; informasi hiburan dan rekreasi;
informasi hiburan on-line; informasi yang berhubungan dengan hiburan, pendidikan dan olah raga; informasi yang berkaitan
dengan hiburan permainan komputer disediakan secara online dari basis data komputer atau jaringan komunikasi global;
informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau melalui televisi, broadband dan
komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data
komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan;
informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; jasa
entertainmen, yaitu, menyediakan konten buatan pengguna yang tidak dapat diunduh, media elektronik, konten hiburan
multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; jasa hiburan berupa jasa
produksi konten hiburan multimedia; jasa hiburan berupa suatu serial televisi yang sedang berlangsung yang tersedia melalui
televisi dan mengirim (streaming) internet online dalam bidang permainan komputer; jasa hiburan dalam bentuk gambar dan
video yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan dalam bentuk hiburan audio, visual dan audio visual; jasa hiburan dalam bentuk
objek wisata taman hiburan, yaitu area yang mempunyai tema tertentu; jasa hiburan dalam bentuk penyediaan konten audiovisual, film, video, program televisi, serial animasi, dan materi multimedia lainnya dalam bidang permainan komputer dan
permainan video; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan konser; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan langsung; jasa
hiburan dalam bentuk pertunjukan oleh penyanyi; jasa hiburan keluarga; jasa hiburan musik; jasa hiburan wisata dalam air;
jasa hiburan yaitu rangkaian program multimedia yang menampilkan fiksi ilmiah dan drama melalui layanan streaming; jasa
hiburan, yaitu jasa film, program televisi dan produksi video; jasa hiburan, yaitu menyediakan acara hiburan langsung; jasa
hiburan, yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode
pendek yang ditayangkan di internet yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming; jasa hiburan,
yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek
yang ditayangkan di internet, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui jaringan komputer global; jasa hiburan, yaitu
menyediakan penggunaan sementara dari permainan elektronik yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak realitas tertambah (augmented reality) yang tidak dapat diunduh yang menampilkan
konten hiburan; jasa hiburan, yaitu produksi acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu program televisi dan radio yang
menampilkan informasi, berita dan balap motorsport serta pengembangan mengenai balap motorsport; jasa hiburan, yaitu
serial televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan materi di bidang fiksi ilmiah dan drama; jasa hiburan, yaitu,
mengorganisir pertemuan penggemar langsung dan konferensi dalam bidang hiburan, permainan, permainan video dan
olahraga elektronik; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar secara langsung dan konferensi dengan aspek
taktis dari suatu permainan (gameplay) interaktif antara partisipan dalam bidang permainan, permainan video dan olah raga
elektronik; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk
digunakan pada perangkat bergerak; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan video yang
tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak realitas maya yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara program
permainan komputer multimedia interaktif yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan perangkat lunak
permainan video yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan para pengguna untuk menciptakan, memodifikasi,
mengunggah, mengunduh, menggunakan secara bersama-sama, meninjau, dan menerbitkan konten permainan video
interaktif yang diciptakan pengguna, musik, dan file media lainnya melalui suatu jaringan komputer global, internet dan
jaringan nirkabel; jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan elektronik online; jasa hiburan, yaitu,
menyediakan permainan video online; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio yang tidak dapat didownload berupa
musik dan hiburan.; jasa hiburan, yaitu, menyediakan suatu situs web yang menampilkan permainan, puzzle dan informasi
mengenai permainan gawai; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman
audio dan visual yang berhubungan dengan musik; jasa hiburan, yaitu, penyediaan podcast dalam bidang teknologi, Internet,
perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan, pendidikan dan kegiatan budaya; jasa
konsultasi di bidang hiburan; jasa pelatihan di bidang musik, hiburan, seni pertunjukan, penulisan lagu, produksi musik, dan
produksi video; jasa pemesanan atau reservasi acara hiburan, budaya atau olah raga yang disediakan sehubungan dengan
loyalitas pelanggan atau skema pembeli yang sering; jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan
konvensi di bidang hiburan, animasi, buku komik dan seni populer; jasa pendidikan dan pelatihan jasa publikasi termasuk
berhubungan dengan publikasi buku dan bahan tes penelitian pendidikan jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung
yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; jasa
penyelenggaraan konferensi, pameran, kompetisi dan acara pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya yang terkait dengan
teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa
produksi film; jasa produksi hiburan langsung, yaitu, acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; jasa yang
menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni
dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan informasi di bidang hiburan, olahraga, musik,
berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa hiburan dan
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pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten multimedia, konten audio dan video, film, gambar, foto,
grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa hiburan
sepatu roda; jasa-jasa informasi studi pendidikan di luar negeri; jasa-jasa informasi tentang hiburan, pelatihan, rekreasi dan
olah raga yang disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa pendidikan bahasa via online; jasa-jasa
pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui radio, televisi, telepon, internet dan database online; jasa-jasa pendidikan dan
pelatihan termasuk mengembangkan, mengatur dan menyelenggarakan seminar-seminar pendidikan, manajemen dan
pengembangan perusahaan; jasa-jasa pendidikan korespondensi Bahasa Inggeris via situs Internet; jasa-jasa pendidikan
korespondensi bahasa via situs Internet; jasa-jasa pendidikan yaitu mengatur dan menyelenggarakan presentasi –presentasi
pendidikan bagi para wirausaha di bidang usaha; jasa-jasa pendidikan, ialah organisasi dan penyelenggaraan kursus-kursus,
pameran-pameran, konperensi-konperensi, lokakarya-lokakarya, simposium-simposium, dan pelatihan-pelatihan dibidang
periklanan dan pemasaran; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk event-event (acara) hiburan dan pendidikan; jasa-jasa
produksi film layar lebar; jasa-jasa produksi film televisi; jasa-jasa produksi program media ialah jasa-jasa sebelum produksi
dan sesudah produksi pencetakan, video, film dan audio; jasa-jasa taman kanak-kanak (pendidikan atau hiburan);
jasa/layanan hiburan, yaitu, memfasilitasi jasa/layanan permainan multiplayer dan singleplayer dan interaktif untuk permainan
(games) yang dimainkan melalui jaringan internet atau komunikasi; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas online
untuk streaming konten hiburan dan live streaming video acara hiburan; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan
realitas tertambah (augmented reality) online; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas virtual/maya
(virtual reality) online; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan (games) interaktif; jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan realitas campuran (mixed reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas
campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas campuran (mixes reality games),
hiburan interaktif dan konten realitas campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas
tertambah (augmented reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas tertambah (augmented reality);
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality), hiburan interaktif dan konten
realitas tertambah (augmented reality games); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya
(virtual reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas virtual/maya (virtual reality); jasa/layanan
hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan konten realitas
virtual/maya (virtual reality); jasa hiburan dalam bentuk video dan gambar yang tidak dapat diunduh yang mengutamakan film
dan ditransmisikan melalui jaringan komunikasi dan internet; kegiatan pendidikan dan hiburan yang disediakan sehubungan
dengan kapal pesiar dan wisata; keramahan perusahaan dalam sifat layanan hiburan; klub automotif (hiburan); komunitas di
bidang olahraga dan hiburan; konsultasi di bidang pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon
dan hotline; konsultasi di bidang pendidikan, pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan yang disediakan melalui pusat
panggilan telepon dan hotline; konten hiburan, termasuk konten interaktif, semuanya disediakan melalui situs web; kursus
korespondensi; layanan agen tiket [hiburan]; layanan agen tiket hiburan; layanan amal, yaitu, menyediakan televisi untuk
anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan; layanan arcade hiburan; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang
disediakan oleh galeri seni; layanan fan club berkaitan dengan hiburan; layanan fan club dalam sifat hiburan; layanan galeri
seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan hiburan; layanan game disediakan secara
online dari jaringan komputer untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih lanjut; layanan hiburan; layanan hiburan audio;
layanan hiburan berupa layanan pengembangan, penciptaan/kreasi, produksi dan pasca produksi konten hiburan multimedia;
layanan hiburan dalam hal menyediakan dan mengatur pemutaran film; layanan hiburan dalam kontes seni bela diri campuran
(MMA); layanan hiburan dalam sifat acara berita televisi; layanan hiburan dalam sifat kontes aikido; layanan hiburan dalam
sifat kontes capoeira; layanan hiburan dalam sifat kontes gulat; layanan hiburan dalam sifat kontes hapkido; layanan hiburan
dalam sifat kontes jiu-jitsu Brasil; layanan hiburan dalam sifat kontes judo; layanan hiburan dalam sifat kontes jujutsu; layanan
hiburan dalam sifat kontes karate; layanan hiburan dalam sifat kontes kickboxing; layanan hiburan dalam sifat kontes sanshou;
layanan hiburan dalam sifat kontes seni bela diri; layanan hiburan dalam sifat kontes tinju; layanan hiburan dalam sifat kontes
wing chun; layanan hiburan dalam sifat kontes yang menarik; layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan
produksi program televisi; layanan hiburan dalam sifat program televisi berbasis realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan
dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang olahraga; layanan hiburan dan pendidikan, yaitu,
menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang tidak dapat diunduh melalui internet,
maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia;
layanan hiburan di alam kontes Sambo; layanan hiburan di alam kontes muay thai; layanan hiburan disediakan di country club;
layanan hiburan disediakan di rumah sakit oleh badut; layanan hiburan disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan
hiburan disediakan oleh badut; layanan hiburan disediakan oleh diskotek; layanan hiburan disediakan oleh seniman
pertunjukan; layanan hiburan disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan; layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan
teater; layanan hiburan interaktif; layanan hiburan kabaret; layanan hiburan kapal pesiar; layanan hiburan klub malam; layanan
hiburan langsung; layanan hiburan menjadi penyediaan televisi untuk orang yang kurang mampu; layanan hiburan musik;
layanan hiburan musik dan audiovisual; layanan hiburan online; layanan hiburan radio dan televisi sindikasi; layanan hiburan
sifat kontes taekwondo; layanan hiburan teater; layanan hiburan televisi; layanan hiburan yang berhubungan dengan liga
basket fantasi; layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; layanan hiburan yang sifatnya mengatur pertandingan
olahraga elektronik, permainan video, turnamen, dan kompetisi; layanan hiburan, yaitu permainan kasino; layanan hiburan,
yaitu, memberikan ulasan musik online, komedi, dan rekaman kata yang diucapkan; layanan hiburan, yaitu, membuat musik,
komedi, dan rekomendasi perekaman kata yang diucapkan berdasarkan data yang dihasilkan pengguna melalui jaringan
komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, membuat profil musisi, artis, dan band dengan
menyediakan klip video pertunjukan musik, komedi, dan ucapan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global
dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi untuk mendorong
penggunaan dan pengembangan hiburan interaktif, realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented
reality), elektronik konsumen (consumer electronics), dan perangkat lunak dan perangkat keras hiburan permainan video;
layanan hiburan, yaitu, menyediakan game realitas tertambah (augmented reality) dan konten hiburan interaktif; layanan
hiburan, yaitu, menyediakan pemutaran rekaman file musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global;
layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer yang diakses dan dimainkan melalui telepon seluler dan seluler
serta perangkat nirkabel lainnya; layanan hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio dan video yang tidak dapat diunduh,
yang direkam sebelumnya yang menampilkan musik dan hiburan musikal online melalui jaringan komputer global; layanan
hiburan, yaitu, menyediakan situs web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh yang menampilkan turnamen video
langsung yang dimainkan oleh pemain video game; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan
penyelenggaraan acara hiburan secara langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan hiburan, yaitu,
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penyediaan rekaman musik live, komedi, dan rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui transmisi audio dan video
melalui komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; layanan kebun binatang; layanan kebun binatang mobile; layanan
kemah liburan [hiburan]; layanan klub (termasuk hiburan, rekreasi, kesehatan, olahraga dan pendidikan); layanan klub
[hiburan atau pendidikan]; layanan klub dalam sifat hiburan; layanan klub hiburan; layanan klub malam [hiburan]; layanan
konsultasi di bidang hiburan yang disediakan melalui Internet; layanan pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga, dan
kebudayaan; layanan pendidikan dan hiburan; layanan pendidikan dan hiburan yang disediakan oleh asosiasi kepada
anggotanya; layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; layanan pengaturan dan kordinasi hiburan atau klub; layanan
penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan; layanan produksi konten web, yaitu produksi acara
televisi, film, video, dan efek audio untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan produksi
perangkat lunak hiburan multimedia; layanan pusat hiburan; layanan reservasi dan pemesanan tiket untuk acara hiburan,
olahraga dan budaya; layanan reservasi untuk hiburan; layanan taman hiburan; melakukan acara hiburan; melakukan acara
hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan kegiatan
hiburan; melakukan kursus korespondensi; melakukan pameran di bidang hiburan; melakukan pameran untuk tujuan hiburan;
memberikan informasi berkaitan dengan organisasi pendidikan, budaya, olahraga dan pameran hiburan, serta komunitas,
olahraga dan aktifitas budaya, kontes dan permainan; memberikan informasi di bidang hiburan; memberikan informasi di
bidang perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; memberikan informasi hiburan dari indeks dan database
informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, gambar foto dan informasi audio visual,
melalui jaringan internet dan komunikasi; memberikan informasi hiburan dengan cara elektronik; memberikan informasi
hiburan melalui Internet; memberikan informasi hiburan melalui situs web; memberikan informasi hiburan melalui televisi,
broadband, nirkabel, dan layanan on-line; memberikan informasi on-line di bidang hiburan; memberikan informasi on-line di
bidang hiburan permainan komputer; memberikan informasi online tentang pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan
kegiatan budaya; memberikan informasi online yang berkaitan dengan hiburan atau pendidikan; memberikan informasi tentang
hiburan dan acara hiburan melalui jaringan online dan Internet; memberikan informasi tentang pendidikan, pelatihan, hiburan,
olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi terkait perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan;
memberikan informasi yang berkaitan dengan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan dengan hiburan, musik,
pertunjukan langsung, dan acara hiburan; memberikan informasi, daftar, dan berita mengenai pemrograman televisi dan
hiburan melalui situs web; memberikan pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui kursus korespondensi;
memberikan pendidikan di bidang musik yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan pendidikan di bidang seni
yang diberikan melalui kursus korespondensi; memproduksi film pita video di bidang pendidikan, kebudayaan, hiburan atau
olahraga [bukan untuk film, program radio atau televisi dan bukan untuk iklan dan publisitas]; mengatur acara film untuk tujuan
hiburan; mengatur acara film, acara musik, acara budaya dan olahraga dan acara hiburan langsung; mengatur acara hiburan;
mengatur acara hiburan langsung; mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan acara hiburan;
mengatur dan melakukan acara hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan hiburan;
mengatur dan melakukan kegiatan hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan
melakukan pertemuan di bidang hiburan; mengatur dan melakukan tur perjalanan diving dan snorkeling untuk tujuan hiburan;
mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan pameran untuk
tujuan hiburan; mengatur fasilitas untuk acara hiburan dan olahraga; mengatur kompetisi untuk pendidikan atau hiburan;
mengatur malam gala untuk tujuan hiburan; mengatur pameran, kongres, seminar dan konferensi untuk keperluan budaya dan
hiburan; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan dan acara hiburan lainnya; mengatur upacara penghargaan dan malam
gala untuk tujuan hiburan; mengatur upacara penghargaan untuk tujuan hiburan; mengatur, mengorganisir, dan
menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; mengatur, mengorganisir, mengadakan, dan menyelenggarakan acara
hiburan sosial; mengorganisir acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya untuk tujuan amal;
mengorganisir dan melakukan acara hiburan, budaya, artistik dan pendidikan; mengorganisir dan mengatur pameran untuk
tujuan hiburan; mengorganisir konvensi, konferensi, seminar, kelas dan lokakarya dan pameran dagang untuk tujuan
pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, rekreasi atau budaya; menyediakan acara hiburan untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan acara hiburan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan blog dalam bentuk jurnal secara online melalui internet berupa laporan peristiwa saat ini, hiburan, olahraga,
komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan database komputer, elektronik dan online untuk penggunaan
pendidikan, rekreasi dan hiburan di bidang hiburan dan di bidang minat kelompok menengah, perguruan tinggi, sosial dan
masyarakat; menyediakan fasilitas dan layanan rekreasi; menyediakan fasilitas golf; menyediakan fasilitas golf driving range;
menyediakan fasilitas hiburan; menyediakan fasilitas kasino [perjudian]; menyediakan fasilitas rekreasi; menyediakan fasilitas
rekreasi dan rekreasi; menyediakan fasilitas rekreasi di alam kolam untuk kegiatan menyelam di bawah air; menyediakan
fasilitas taman hiburan (amusement park); menyediakan fasilitas taman hiburan (theme park); menyediakan fasilitas untuk
keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan; menyediakan film, televisi dan hiburan video musik melalui situs web interaktif;
menyediakan hiburan; menyediakan hiburan melalui televisi, radio, bioskop, televisi kabel, televisi satelit dan Internet;
menyediakan hiburan melalui video podcast di bidang olah raga; menyediakan hiburan musik; menyediakan hiburan musik
live; menyediakan hiburan on-line; menyediakan hiburan on-line dalam sifat pertunjukan game; menyediakan hiburan on-line
dalam sifat turnamen game; menyediakan hiburan on-line di alam liga olahraga fantasi; menyediakan informasi dalam bidang
musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global; menyediakan informasi dibidang pendidikan dan aktifitas
hiburan serta acara untuk anak-anak; menyediakan informasi hiburan melalui situs web; menyediakan kegiatan hiburan untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan hiburan untuk orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan layanan arcade hiburan; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live;
menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live atau rekaman musik; menyediakan layanan hiburan dalam
bentuk rekaman musik; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak; menyediakan layanan hiburan pendidikan
untuk anak-anak di pusat-pusat setelah sekolah; menyediakan layanan hiburan radio dan televisi; menyediakan layanan kamp
atletik [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp
olahraga [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp
olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp
rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp
rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp
renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang
[hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola
[hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola
[hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola
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[hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau
pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau
pendidikan] kepada anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau
pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan panggilan tiket untuk hiburan,
olahraga, dan acara budaya; menyediakan layanan perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan]
kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan
atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam
[hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis
[hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan
tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan permainan video online
[layanan hiburan]; menyediakan publikasi audio yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer, yaitu secara berkala dan
laporan perihal pendidikan, hiburan, budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai; menyediakan publikasi online dalam bentuk
buku audio yang menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online dalam bentuk e-book yang menampilkan konten
hiburan; menyediakan situs web berupa informasi hiburan dalam bidang musik, hiburan musikal dan artis musikal;
menyediakan situs web dan laman web sehubungan dengan musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global;
menyediakan situs web yang menampilkan konten audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar
bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam
bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan suatu
pemutaran untuk menampilkan dan/atau mendengarkan CD, DVD, disk laser dan disk dan pita lainnya yang sudah direkam
sebelumnya (hiburan); menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal];
menyediakan televisi untuk orang-orang kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyedikan informasi,
memberikan nasehat, berita, ulasan dan komentar dibidang acara hiburan, olahraga dan budaya; menyelenggarakan pameran
dan acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan; menyelenggarakan pameran dan konferensi langsung di bidang
budaya, hiburan dan jejaring sosial untuk tujuan non-bisnis dan non-komersial; menyelenggarakan pameran di bidang hiburan
interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan;
organisasi acara hiburan; organisasi acara hiburan cosplay; organisasi acara hiburan sosial; organisasi acara pendidikan dan
hiburan untuk para profesional dan eksekutif; organisasi dan presentasi acara, kompetisi, permainan, konser dan acara
hiburan; organisasi festival arsitektur untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival etnis untuk tujuan budaya atau
hiburan; organisasi festival film untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi kegiatan hiburan untuk perkemahan musim
panas; organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi kompetisi untuk pendidikan atau hiburan;
organisasi kursus korespondensi; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi peragaan busana
untuk tujuan hiburan; organisasi pertunjukan hiburan; organisasi, produksi dan presentasi acara untuk tujuan pendidikan,
budaya atau hiburan; organisasi/manajemen hosting pameran untuk tujuan hiburan, budaya dan pendidikan; pelaksanaan
kegiatan dan kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan pameran kebudayaan
untuk tujuan hiburan; pelatihan di bidang musik dan hiburan; pembuatan, pengembangan, produksi, dan pendistribusian
konten hiburan yaitu konten hiburan multimedia, media elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi,
gambar, grafik animasi, dan foto di bidang hiburan, orang, olahraga, seni, budaya populer, politik, berita, game elektronik,
sains, teknologi, alam, pendidikan, drama, biografi, humor, musik, hewan, dan minat manusia; pemesanan kursi untuk acara
hiburan; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara hiburan; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk
hiburan, olahraga dan acara budaya; penampilan pribadi oleh karakter berkostum (hiburan); pendidikan dan pelatihan
berkaitan dengan industri musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang musik dan hiburan; pendidikan di bidang
musik dan hiburan; penerbitan multimedia atas perangkat lunak untuk permainan komputer dan perangkat lunak untuk
permainan video melalui siaran elektronik multimedia atau transmisi jaringan, semua untuk hiburan; pengaturan acara untuk
tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam sifat penciptaan,
pengembangan, dan produksi program televisi, proofreading naskah, produksi konten digital asli yang menampilkan
pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel
untuk digunakan dengan serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outletoutlet video-on-demand yang berkaitan; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser musik live, konser
disc jockey, festival musik, pesta dansa dan klub malam; pengaturan kompetisi untuk tujuan pendidikan atau hiburan;
pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan pemberian penghargaan untuk keperluan hiburan; pengorganisasian,
pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan
kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus
pelatihan; penyediaan dan pengoperasian fasilitas hiburan; penyediaan fasilitas hiburan untuk pengalaman simulasi dalam
suatu ruang realitas virtual yang disediakan oleh sarana jaringan komunikasi, termasuk komunikasi melalui telepon genggam;
penyediaan fasilitas latihan fisik; penyediaan fasilitas mesin hiburan otomatis dan taman hiburan; penyediaan film, gambar
bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia yang tidak dapat diunduh, semuanya menampilkan konten
hiburan, melalui layanan video-sesuai-permintaan; penyediaan informasi dalam bidang hiburan televisi, film, permainan dan
musik melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global atau telepon genggam; penyediaan informasi hiburan;
penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, dan tur-turnya, pertunjukan, rekaman audio dan
audiovisual yang tidak dapat diunduh menampilkan musik, hiburan berbasis musik, berita, penampilan, foto, biografi dan
informasi hiburan lainnya yang ditampilkan dalam situs web; penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan
musisi, penampilannya, diskografinya, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web, halaman profil
online, jaringan komputer global, dan atau jaringan nirkabel; penyediaan informasi hiburan yang berhubungan dengan suatu
karakter animasi dan suatu serial televisi animasi melalui situs web; penyediaan informasi tekstual, gambar dan ilustrasi
melalui komunikasi melalui Internet dan telepon seluler untuk tujuan hiburan, olahraga dan pendidikan.; penyediaan jasa
hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan jasa-jasa
hiburan yang mendidik untuk anak-anak pada pusat-pusat kegiatan setelah sekolah; penyediaan jasa-jasa perkemahan atletik
[hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan bola basket [hiburan atau pendidikan] untuk
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anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan gimnastik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa
perkemahan liburan [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga [hiburan atau
pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk
anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa
perkemahan sepak bola [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan tenis [hiburan atau
pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan
peringkat pengguna untuk tujuan hiburan atau budaya; penyediaan pertunjukan televisi, film, kartun, dan konten hiburan
multimedia yang tidak dapat diunduh, dan juga informasi mengenai pertunjukan televisi, film, kartun dan konten hiburan
multimedia melalui suatu situs web; penyediaan podcast di bidang musik dan hiburan; penyediaan pra-rekaman hiburan musik
dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan
video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan atau jaringan nirkabel; penyediaan pra-rekaman
video hiburan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan nirkabel; penyediaan program dan konten hiburan, yaitu, jasa
pemrograman televisi berupa suatu serial televisi animasi; penyediaan program hiburan multimedia melalui televisi,
broadband, nirkabel, dan layanan online; penyediaan suatu sistem pemungutan suara online melalui Internet atau suatu alat
komunikasi nirkabel untuk tujuan hiburan; penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan acara hiburan
langsung dan festival film; penyelenggaraan dan pengaturan untuk pameran hiburan; penyelenggaraan pameran di bidang
hiburan; penyelenggaraan pertandingan yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan; penyewaan karya audio-visual, yaitu,
gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), dalam bidang berita,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; penyewaan mesin dan peralatan hiburan; penyewaan operator
data yang direkam untuk tujuan hiburan; penyewaan film-film bioskop; perekaman, produksi dan distribusi film, rekaman video
dan audio, program radio dan televisi; perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan];
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara baby shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara bridal shower; perencanaan
pesta [hiburan] untuk acara kelulusan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perayaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara peringatan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perusahaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi
sehubungan dengan demonstrasi politik; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan organisasi
nirlaba; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peluncuran produk; perencanaan pesta
[hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan penggalangan dana amal; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara
promosi sehubungan dengan peragaan busana; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara sosial; perencanaan pesta [hiburan]
untuk pesta ulang tahun; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi baby shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi
pernikahan; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi ulang tahun; perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan acara
hiburan, tidak termasuk film, pertunjukan, teater, pertunjukan musikal, olahraga, balapan kuda, balapan sepeda, balap perahu
dan balap mobil; petting layanan kebun binatang; presentasi acara hiburan langsung; presentasi pertunjukan hiburan
langsung; presentasi teater film atau produksi dan distribusi film (movie film); produksi acara hiburan langsung; produksi dan
distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital
(podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi,
drama, musik, dan video musik; produksi dan penyediaan dari hiburan, berita, dan informasi melalui jaringan komunikasi dan
komputer; produksi dan penyewaan film, film video, program radio dan televisi; produksi dari pertunjukan hiburan dan acara
interaktif untuk didistribusikan melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, katridge, cakram laser, cakram komputer
dan sarana elektronik; produksi efek khusus film; produksi film; produksi film (movies) animasi; produksi film animasi; produksi
film dan drama Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR); produksi film di studio; produksi film gambar bergerak;
produksi film pita video; produksi film rekaman video dalam bidang pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk
film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau publisitas; produksi film televisi; produksi film videotape, selain film iklan;
produksi film, dan program audiovisual dan televisi; produksi film, film video dan serial televisi; produksi film, film video,
program radio dan televisi; produksi film, selain film iklan; produksi fitur hiburan langsung; produksi hiburan audio; produksi
hiburan dalam bentuk film, acara televisi, radio dan video terkait dengan pengalaman perjalanan dan belanja ritel mewah;
produksi hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio dan video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi hiburan
langsung; produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi hiburan radio; produksi konten digital asli yang menampilkan
pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel
untuk digunakan dengan serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet
video-on-demand yang berkaitan; produksi lagu untuk film; produksi pencahayaan untuk tujuan hiburan; produksi pertunjukan
dan film; produksi pertunjukan film dan video; produksi pertunjukan taman hiburan; produksi program televisi di bidang mode
untuk tujuan hiburan; produksi studi film; produksi video dan/atau rekaman suara untuk tujuan hiburan atau pendidikan;
program televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan konten hiburan; program televisi, konten digital yang berkaitan
dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; publikasi
barang cetakan untuk tujuan hiburan dan pengajaran; publikasi buku dan majalah sehubungan dengan musik dan hiburan;
publikasi majalah mode untuk tujuan hiburan; publikasi ulasan online di bidang hiburan; pusat hiburan dan tempat permainan
hiburan beratap; rekaman suara dan layanan hiburan video; rumah-rumah produksi pembuatan film mikro untuk opera-opera
sabun; sarana pendidikan dan outbond (Hiburan); sarana pengembangan kegiatan-kegiatan (Hiburan); sarana pengembangan
sumber daya manusia (Hiburan); sarana rekreasi dan hiburan alam (Hiburan); studio rekaman dan layanan studio film untuk
produksi presentasi multimedia; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan taman hiburan; tamantaman hiburan; teater, musik, televisi, radio dan layanan hiburan film===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033476
: 17/05/2021 21:51:32
:
: HENDRI HARTANTO

540 Etiket

: Jl. Kemuning 49, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Ishak Bisma Widiyanto S.T.,S.H.
: Jalan Darmo Indah Barat 5/AB-9, RT.004 RW.004, Kel. Tandes, Kec. Tandes,
Surabaya
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GOWASH
: GO = Pergi.
WASH = Cuci.
GOWASH = Pergi cuci.
NB: Pemohon adalah pemilik merek ”GOWASH” terdaftar dengan nomor daftar IDM000603744 dan
merek “GOWOSH” terdaftar dengan nomor daftar IDM000295309 untuk jenis barang sejenis dalam
kelas 03.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Hitam, putih.
: 3
: ===Amplas kayu; Busa rambut; Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Cat alis; Deodorant stick; Deterjen untuk
keperluan binatu; Eyeliner; Gel jerawat (kosmetik); Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk kosmetik; Lotion jerawat; Masker
(kosmetik); Masker wajah (kosmetik); Pelembut kain; Pelembut pakaian; Pelicin pakaian; Pembersih kerak untuk keperluan
rumah tangga; Pembersih make-up; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Perona Pipi; Pewangi pakaian; Pewarna dan cat
rambut; Pomade alis; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun jerawat; Sampo;
Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk
keperluan binatu; Sediaan sediaan untuk membuang lemak; Semir sepatu; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik);
Tissue basah; Tissue wangi basah; Tisu basah; air wangi; aromatik untuk keperluan rumah tangga; bahan pembersih untuk
keperluan rumah tangga; bedak; bedak bayi; bedak tabur; bedak talek; bedak tubuh; bedak wajah; body lotion untuk keperluan
kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk sabun; busa cukur; busa mandi; busa pembersih; cairan pembersih;
cairan pembersih kaca depan; cairan penghapus kutek; cat kuku; celak mata; dasar bedak (kosmetik); deodoran; deodoran
roll-on; deodoran tubuh; deterjen; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk
bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; dupa; eau de toilette; hio; kain amplas; kapas kecantikan; kemenyan; kertas
amplas; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik tabir surya; krim; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim dan lotion
kosmetik; krim dasar bedak; krim foundation; krim kecantikan; krim kosmetik; krim kulit; krim malam; krim siang; krim tabir
surya; krim tangan; krim wajah; krim wajah dan tubuh; kutek kuku; lipstik; losion; losion untuk kulit; losion kosmetik; lotion
kecantikan; lotion tabir surya; lotion untuk keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up dasar bedak; maskara; masker
kosmetik; masker rambut; masker tubuh; masker wajah; minyak Kolonyo; minyak aromatik; minyak esensial; minyak kolonyo;
minyak kosmetik; minyak mandi; minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak wangi; parfum; pasta gigi; pelembut kain;
pelicin dan pengharum pakaian yang akan di setrika; pembersih rumah tangga; pemerah pipi; pensil alis; pensil eyeliner;
perona mata; perona pipi; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pomade rambut; produk pembersih rumah
tangga; sabun cair; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun
kosmetik; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi*; sabun wangi; sabun-sabun; sampo dan kondisioner rambut; samposampo, kondisioner-kondisioner; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan degreasing untuk
keperluan rumah tangga; sediaan kosmetik; sediaan membersihkan dan mencuci untuk keperluan rumah tangga; sediaan
pembersih untuk membersihkan permukaan substrat dari pelapis, noda, cat dan komposisi endapan yang tidak diinginkan
untuk menghilangkan getah dan perekat, pelumas dan tar serta sediaan dekalsifikasi dan penghancuran kerak untuk
pembersihan produk rumah tangga; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga;
sediaan pencuci piring; sediaan tabir surya; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mencuci
pakaian; sediaan untuk menggosok; sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang
lemak; sediaan-sediaan untuk membersihkan dan mencuci; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaansediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut
bahan-bahan pemeliharaan gigi; semir boot; semir lantai; semir mobil; semprotan rambut; semprotan tubuh; serum pemutih
(kosmetik); shampoo kering; shampoo ketombe; tabir surya; wangi-wangian; wewangian; wewangian untuk keperluan rumah
tangga===
: JID2021033477
: 17/05/2021 21:52:48
:
: WIEKY OKTAVIAR

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JELAMBAR JAYA JALAN S NOMOR 18, RT 006, RW 002, KELURAHAN
JELAMBAR BARU, KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11460
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NOAH Eat, Drink & Happy
: Noah makan, minum, dan senang

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau, kuning keemasan, putih
: 43
: ===Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan;
Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; jasa tempat
makan yang menyajikan kudapan; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: JID2021033478
: 17/05/2021 21:55:33
:
: PT. BELAPUTERA INTILAND, PT. DUTARAYA INVESTINDO, PT. BELA

540 Etiket

: Jl. Panyawangan Kav.6 B No.6 Bumi Indraprasta Home & Living Centre Kota Baru
Parahyangan, Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.,
Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat
:
:

: Merek Kata dan Lukisan
: KOTA BARU PARAHYANGAN, Mandiri Madani Alami + logo
: Tidak Ada Terjemahan
: Pantone 4151 C.
CMYK 100 52 0 0.
RGB 0 119 172
: 37
: ===Bengkel kendaraan pencucian kendaraan; Inspeksi lokasi konstruksi; Instalasi, konstruksi, pemeliharaan, servis dan
perbaikan sistem teknologi energi yang terbarukan; Jasa Konstruksi fasilitas industri, kecuali bangunan, seperti kilang minyak
dan pabrik industri kimia; Jasa advis, konsultasi dan bantuan teknis sehubungan dengan jasa penggalian, ekstraksi
pertambangan, pengeboran dan peledakan batu-batuan besar, pengaspalan dan pekerjaan tukang batu; Jasa binatu; Jasa
konstruksi jembatan dan bangunan; Jasa perancah, pekerjaan tanah atau konstruksi menggunakan beton; Jasa saran,
konsultasi dan informasi yang berhubungan dengan jasa konstruksi bangunan, instalasi, pemeliharaan dan perbaikan; Jasajasa dibidang bengkel kendaraan; Jasa-jasa di bidang bengkel kendaraan; Jasa-jasa pemasangan (instalasi) dan pembuatan
atas perangkat-perangkat keras komputer dan pesawat-pesawat komunikasi tidak termasuk perangkat lunak komputer; Jasajasa perbaikan dan perawatan untuk mesin-mesin konstruksi; Kegiatan khusus pemasangan berbagai pondasi dan tiang
pancang untuk gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga dan sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang
tercakup dalam konstruksi gedung dan konstruksi bangunan sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak; Kegiatan
khusus pemasangan berbagai pondasi dan tiang pancang untuk gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga dan
sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung dan konstruksi bangunan sipil dan biasanya
dikerjakan atas dasar subkontrak.; Konstruksi bahan – bahan energi regenerasi baru; Konstruksi bangunan; Konstruksi
bangunan dan struktur teknik sipil lain; Konstruksi dan perbaikan gedung; Konstruksi dari jalan air atau terusan, pelabuhan
dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), pintu air dan lain-lain, bendungan dan tanggul; Konstruksi pabrik energi regenerasi
baru; Konstruksi pabrik energi regenerasi baru (termasuk pembangkit listrik tenaga matahari/tenaga angin); Konstruksi pusat
perbelanjaan; Konstruksi selain bangunan, seperti fasilitas olahraga di luar ruangan; Konstruksi, instalasi, pemasangan,
perbaikan, pemeliharaan dan perbaikan eksterior dan interior bangunan; Layanan binatu dengan bahan kimia tanpa
penggunaan air; Manajemen konstruksi (pengawasan); Pemasangan dan perbaikan lift; Pemasangan dan perbaikan telepon;
Pembangunan pusat penelitian; Pembersihan bangunan (bagian dalam) dan pembersihan gedung (bagian luar) Informasi
konstruksi; Pemboran sumur; Pengaspalan; Pengerjaan konstruksi struktur baja; Penghancuran gedung; Penyediaan
informasi yang terkait dengan instalasi, perbaikan atau perawatan mobil.; Penyewaan buldozer; Penyewaan perlengkapan
konstruksi ; Perawatan anti karat kendaraan; Perbaikan atau pemeliharaan mesin konstruksi dan aparat/peralatan untuk
pekerjaan perbaikan beton dan pekerjaan anti-korosi (anti-karat); Perbaikan atau pemeliharaan mesin konstruksi dan
aparat/peralatan untuk perbaikan dan penguatan bangunan dan struktur lainnya; Sewa-menyewa mesin penggali; bangunan
dan konstruksi bawah air; bengkel kendaraan (perbaikan dan pemeliharaan); binatu swalayan; informasi diagnostik filtrasi
untuk kendaraan darat, kelautan, pertambangan, minyak dan gas, kereta api, konstruksi dan pertanian; informasi konstruksi;
informasi konstruksi, modifikasi dan adaptasi pusat perbelanjaan; inspeksi bangunan dalam proses konstruksi bangunan;
instalasi, konstruksi, pemeliharaan, servis dan perbaikan energi, peralatan pembangkit listrik dan peralatan; instalasi,
pemeliharaan dan perbaikan kompresor, pompa udara, pompa vakum, blower udara, filter udara, alternator, pengatur tekanan
dan pemisah oli; instalasi, perbaikan dan pemeliharaan, penghancuran, pengecatan, dan pembangunan kembali minyak dan
gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan peralatan silinder untuk melindungi sensor suhu, mesin, dan bagian-bagiannya;
jasa bengkel kendaraan bermotor; jasa informasi dan konsultasi mengacu pada jasa-jasa pemasangan (instalasi) dan
pembuatan atas perangkat-perangkat keras via jaringan kerja komputer; jasa konstruksi dalam sifat pekerjaan tanah; jasa
konstruksi dan pemeliharaan yang berkaitan dengan irigasi air; jasa konstruksi dan pemeliharaan yang berkaitan dengan
teknik sipil; jasa konstruksi menggunakan beton; jasa konstruksi yang berkaitan dengan pemasangan sistem pemanas,
ventilasi dan pendingin udara; jasa konstruksi, pemeliharaan, pembersihan dan perbaikan; jasa konstruksi, perbaikan,
pemeliharaan dan pemasangan; jasa konstruksi, yaitu, paving beton; jasa konstruksi, yaitu, pembersihan lokasi; jasa
konstruksi, yaitu, pengaspalan aspal; jasa konstruksi, yaitu, penggalian; jasa konstruksi, yaitu, penilaian; jasa konstruksi, yaitu,
persiapan bantalan; jasa konsultasi konstruksi dan penyesuaian pusat perbelanjaan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
konstruksi bangunan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan konstruksi bangunan dan struktur lainnya; jasa pembangunan
sipil; jasa pembangunan taman; jasa pemeliharaan dan perbaikan gedung disediakan oleh tukang; jasa pengawasan
konstruksi bangunan untuk proyek bangunan; jasa pengawasan konstruksi bangunan untuk proyek real estat; jasa
pengawasan konstruksi bangunan yang berkaitan dengan pusat perbelanjaan, kompleks industri, gedung perkantoran, gedung
tempat tinggal dan pengembangan real estat lainnya; jasa pengeboran dan pemompaan sumur minyak; jasa teknik kelistrikan
(pembangunan); jasa teknik konstruksi [konsultasi konstruksi]; jasa teknik konstruksi [pengawasan konstruksi]; jasa teknik
struktur (pembangunan); konstruksi; konstruksi adat pabrik; konstruksi apartemen; konstruksi bangunan; konstruksi bangunan
dan struktur hemat energi; konstruksi bangunan dan struktur lainnya; konstruksi bangunan industri; konstruksi bangunan
komersial; konstruksi bangunan kustom; konstruksi bangunan perumahan dan komersial; konstruksi bangunan tempat tinggal;
konstruksi bangunan, bendungan dan jembatan; konstruksi bangunan, jalan, jembatan dan bendungan; konstruksi bawah laut;
konstruksi cerobong; konstruksi dan pemeliharaan bangunan; konstruksi dan pemeliharaan kompleks
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bangunan, bangunan tempat tinggal, perumahan, bangunan komersial, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran dan struktur
parkir; konstruksi dan pemeliharaan pusat olahraga, klub kesehatan, pusat rekreasi dan kompleks rekreasi; konstruksi dan
pemeliharaan rumah liburan, kamp liburan, akomodasi sementara, hotel dan hotel perumahan; konstruksi dan pemeliharaan
saluran pipa; konstruksi dan pendirian stan pameran, panggung dan stan; konstruksi dan perbaikan bangunan; konstruksi dan
perbaikan bangunan dan rumah tinggal; konstruksi dan perbaikan bangunan dan struktur lainnya; konstruksi dan perbaikan
rumah; konstruksi dan renovasi bangunan; konstruksi dan renovasi bangunan dan struktur lainnya; konstruksi dermaga;
konstruksi interior bangunan; konstruksi jalan; konstruksi jalan kustom; konstruksi jembatan; konstruksi kapal kustom;
konstruksi kapal pesiar kustom; konstruksi kebiasaan jalan raya; konstruksi kelautan; konstruksi pabean dan renovasi
bangunan; konstruksi pekerjaan umum; konstruksi pipa; konstruksi rumah adat; konstruksi struktur baja; konstruksi struktur
untuk pengangkutan gas alam; konstruksi struktur untuk pengangkutan minyak mentah; konstruksi struktur untuk
penyimpanan gas alam; konstruksi struktur untuk penyimpanan minyak mentah; konstruksi struktur untuk produksi gas alam;
konstruksi struktur untuk produksi minyak mentah; konstruksi, pemasangan, pemasangan, perbaikan, renovasi, servis,
pemeliharaan dan pembongkaran ladang angin; konstruksi, pemeliharaan dan perbaikan bangunan yang dapat diangkut dan
dibuat dari pabrik; konstruksi, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan air; konstruksi, pemeliharaan dan perbaikan
konservatori dan rumah kaca; konstruksi, pemeliharaan dan perbaikan perahu; konstruksi, pemeliharaan dan perbaikan
perahu air, kapal pesiar, perahu dan kendaraan air; konstruksi, pemeliharaan dan perbaikan sistem insulasi panas; konstruksi,
pemeliharaan dan renovasi bangunan; konstruksi, pemeliharaan dan renovasi pekerjaan umum; konstruksi, pemeliharaan dan
renovasi properti; konstruksi, perbaikan dan pemeliharaan bangunan; konstruksi, perbaikan dan pemeliharaan bangunan, dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; konsultasi konstruksi; konsultasi konstruksi dan pemasangan pusat dan
kompleks komersial; konsultasi yang berkaitan dengan konstruksi perumahan dan bangunan; konsultasi yang berkaitan
dengan pengawasan konstruksi bangunan; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan konstruksi; layanan
konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan perbaikan dan pemeliharaan pompa vakum dan bagiannya; layanan
konsultasi di bidang konstruksi, perbaikan, restorasi, pemeliharaan dan pemasangan; layanan konsultasi teknis yang berkaitan
dengan pemasangan peralatan, sistem pengendalian, permesinan, dan konstruksi fasilitas, yang semuanya berada di ladang
minyak dan gas; layanan konsultasi yang berkaitan dengan konstruksi bangunan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pembangunan dan perbaikan bandara dan fasilitas bandara; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pembangunan
pekerjaan umum; layanan konsultasi, informasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pembangunan pekerjaan umum;
layanan manajemen proyek konstruksi [pengawasan konstruksi]; layanan perbaikan sepatu; layanan persiapan lahan
konstruksi; manajemen proyek bangunan, struktur teknik sipil dan proyek infrastruktur (pengawasan konstruksi); manajemen
proyek konstruksi [pengawasan konstruksi]; manajemen proyek pembangunan gedung di tempat [pengawasan konstruksi];
membangun manajemen proyek [pengawasan konstruksi]; memberikan informasi terkait layanan perbaikan pakaian;
memberikan informasi terkait pembangunan pembongkaran; memberikan informasi terkait pembuatan kapal; memberikan
informasi terkait penyewaan mesin pembersih lantai; memberikan informasi terkait penyewaan peralatan konstruksi;
memberikan informasi terkait perbaikan sepatu; memberikan informasi yang berkaitan dengan jasa konstruksi, perbaikan,
restorasi, pemeliharaan dan pemasangan; memberikan informasi yang berkaitan dengan konstruksi bangunan; memberikan
informasi yang berkaitan dengan konstruksi bangunan, dan layanan perbaikan dan pemasangan; memberikan informasi yang
berkaitan dengan konstruksi, perbaikan dan pemeliharaan bangunan; memberikan informasi yang berkaitan dengan
penyewaan mesin dan peralatan konstruksi; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan
mesin dan peralatan konstruksi; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan pompa;
menyediakan informasi konstruksi bangunan melalui situs web; menyediakan informasi on-line yang berkaitan dengan
konstruksi bangunan; menyediakan informasi online terkait dengan konstruksi bangunan, dan layanan perbaikan dan
pemasangan; menyediakan informasi termasuk online mengenai pembangunan gedung dan jasa perbaikan dan pemasangan;
pekerjaan konstruksi yang berkaitan dengan pemasangan dan pemeliharaan sistem kelistrikan; pekerjaan tukang batu;
pemasangan dan konstruksi saluran pipa; pemasangan dan perbaikan alat listrik; pemasangan dan perbaikan lift;
pemasangan peralatan binatu dan dapur; pemasangan utilitas di lokasi konstruksi; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan
lift tangga; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan peralatan untuk digunakan dalam pembangunan jalan;
pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan telepon dan komunikasi; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan
pompa dan stasiun pompa; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan pompa udara; pemasangan, pemeliharaan dan
perbaikan telepon; pemasangan, perawatan dan perbaikan kompresor, pompa udara dan pompa vakum; pemasangan,
perawatan dan perbaikan lift penumpang; pemasangan, perawatan dan perbaikan pompa vakum; pembangunan arena
olahraga; pembangunan bandara; pembangunan bendungan; pembangunan dan pemeliharaan apartemen, studio, bungalow,
vila, dan pondok; pembangunan dan pemeliharaan rumah Apartemen; pembangunan dan perawatan pipa pembuang;
pembangunan dan perawatan saluran pipa; pembangunan dan perbaikan bandara dan fasilitas bandara; pembangunan dan
perbaikan gudang; pembangunan dan renovasi jembatan; pembangunan gedung dari subdivisi dan pengembangan tanah dan
bangunan pemukiman; pembangunan gedung kantor; pembangunan geladak; pembangunan jalan; pembangunan jalan,
selokan dan sistem pasokan air; pembangunan jaringan pipa minyak; pembangunan jembatan; pembangunan kembali mesin
mobil; pembangunan konservatori dan rumah kaca; pembangunan menara telekomunikasi; pembangunan pabrik;
pembangunan pabrik pembangkit listrik tenaga air; pembangunan pameran dagang dan stan pameran; pembangunan
pelabuhan; pembangunan pembangkit listrik; pembangunan pembangkit listrik energi gelombang; pembangunan pembangkit
listrik tenaga angin; pembangunan pembangkit tenaga listrik hidro; pembangunan produksi energi dan fasilitas pembangkit;
pembangunan pusat perbelanjaan; pembangunan sistem saluran air limbah; pembangunan sunroom; pembangunan tempat
medis; pembangunan teras; pembangunan toko dan kedai di pasar; pembanqunan, teknik pembangunan; pemberian saran
konstruksi; pembuatan kapal; pembuatan kapal angkatan laut; pembuatan kapal dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; pembuatan kapal kustom; pemeliharaan peralatan konstruksi; pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan
kembali tungku; pengaspalan; pengaspalan jalan; pengawasan konstruksi; pengawasan konstruksi bangunan; pengawasan
konstruksi bangunan dan manajemen proses konstruksi di tempat konstruksi; pengawasan konstruksi di tempat; pengawasan
pembangunan perahu, kapal pesiar, kapal, kapal dan kendaraan air; pengeboran sumur; pengeboran sumur air; pengeboran
sumur gas; pengeboran sumur minyak; pengeboran sumur minyak atau gas dalam; pengeboran sumur minyak dalam;
pengembangan lahan (pembangunan); pengembangan perumahan (jasa pembangunan gedung); pengembangan properti
(jasa gedung dan pembangunan); pengembangan properti (jasa pembangunan gedung); pengembangan real estat [jasa
bangunan dan konstruksi]; pengembangan tanah dan bangunan pemukiman (jasa pembangunan); penghapusan puing-puing
dari bangunan [jasa konstruksi]; penyediaan fasilitas binatu; penyediaan informasi konstruksi; penyediaan informasi konstruksi
dengan cara elektronik; penyediaan informasi konstruksi yang berkaitan dengan pekerjaan umum; penyewaan alat
pengangkat untuk digunakan dalam konstruksi; penyewaan alat pengeboran sumur minyak; penyewaan crane [peralatan
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konstruksi]; penyewaan mesin cuci binatu; penyewaan mesin dan alat konstruksi; penyewaan mesin dan peralatan konstruksi;
penyewaan mesin dan peralatan konstruksi dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penyewaan mesin
konstruksi pneumatik atau hidrolik, alat dan peralatan; penyewaan mesin pembersih; penyewaan mesin pembersih lantai;
penyewaan mesin pembersih lantai dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penyewaan mesin, alat dan
peralatan pneumatik atau hidrolik untuk digunakan dalam konstruksi; penyewaan mesin, peralatan, dan peralatan untuk
digunakan dalam konstruksi bangunan; penyewaan mesin, perkakas, dan peralatan untuk konstruksi bangunan; penyewaan
pengering binatu; penyewaan peralatan konstruksi; penyewaan peralatan konstruksi dan bangunan; penyewaan peralatan
konstruksi, mixer beton, pompa beton dan crane; penyewaan perancah, platform, cetakan dan mesin untuk digunakan dalam
konstruksi; penyewaan platform kerja yang meninggi untuk digunakan dalam konstruksi; perawatan anti karat untuk
kendaraan; perawatan mesin konstruksi; perawatan mobil; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan peralatan konstruksi;
perbaikan atau pemeliharaan peralatan konstruksi; perbaikan atau pemeliharaan pompa; perbaikan atau pemeliharaan pompa
dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan atau perawatan mesin dan peralatan konstruksi dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan atau perawatan mobil; perbaikan atau perawatan mobil dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan dan pemeliharaan gedung kantor; perbaikan dan pemeliharaan
pakaian; perbaikan dan pemeliharaan pompa; perbaikan dan pemeliharaan pompa umpan atau penguat; perbaikan dan
pemeliharaan pompa vakum; perbaikan dan pemeliharaan pompa vakum dan bagiannya; perbaikan konstruksi dan mesin
pertanian; perbaikan mesin konstruksi; perbaikan mesin konstruksi dan peralatan konstruksi; perbaikan pakaian; perbaikan
pakaian dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan peralatan konstruksi; perbaikan pompa; perbaikan
sepatu; perbaikan sepatu dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan sepatu, tas dan ikat pinggang;
perbaikan, pemeliharaan, servis, pembongkaran, pembangunan kembali dan pembersihan mesin kendaraan dan bagianbagiannya; perbaikan, pemeliharaan, servis, pembongkaran, pembangunan kembali, pembersihan dan pernis kendaraan dan
bagian-bagiannya; persiapan rancangan yang berhubungan dengan teknik sipil (pembangunan); rebricking dan pembangunan
kembali tungku; teknik kelautan [jasa konstruksi]; teknik sipil (pembangunan); vulkanisasi ban [perbaikan]===
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: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi dan manajemen usaha; Agen
ekspor-impor peralatan dan perlengkapan bayi; Bahan-bahan produksi, persiapan, presentasi dan distribusi periklanan,
promosi, publisitas dan pemasaran; Distribusi materi periklanan; Distribusi selebaran periklanan; Iklan niaga televisi; Jasa
akuntansi; Jasa akuntansi biaya sekolah; Jasa audit akuntansi; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan
dengan periklanan; Jasa jasa informasi tentang perniagaan; Jasa konsultasi pemasaran usaha, promosi, dan periklanan; Jasa
layanan pelelangan secara online; Jasa marketing dan periklanan yang diberikan melalui database komputer online; Jasa
periklanan barang secara sambung langsung (online); Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode
komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar
pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluransaluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral; Jasa periklanan dan publisitas oleh televise, radio dan surat; Jasa
periklanan online; Jasa periklanan yang disediakan melalui internet; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online
menampilkan berbagai macam barang konsumen; Jasa toko eceran secara online; Jasa yang menyediakan kampanye
periklanan manajemen dalam hal pelacakan, menganalisa, dan melaporkan data konsumen, demigrafik, dan tanggapan
konsumen pada bahan-bahan iklan dan promosi; Jasa-jasa konsultasi perniagaan, informasi, penelitian dan analisis yang
berhubungan dengan perencanaan, pembelian, penempatan dan optimisasi online, interaktip, televisi, cable, pita lebar
(broadband), mobile dan penemuan (inventory) media baru dan konten yang berkaitan dengannya; Konsultasi manajemen
personalia; Konsultasi manajemen personalia dan ketenagakerjaan; Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan
agen ekspor-impor pakaian; Layanan agen periklanan di Internet untuk orang lain; Layanan bisnis/usaha yang berkaitan
dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen usaha dan operasi usaha ke pusat data
dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data tersebut menyediakan manajemen daya, pengendalian
lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan fungsi kantor dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya;
Layanan fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan
impor dan ekspor agen untuk perangkat keras logam; Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
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organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan pelelangan; Layanan pemasaran dan promosi
penjualan di toko-toko dan atau melalui jaringan komunikasi di seluruh dunia; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi;
Layanan pengaturan acara [mengorganisir pameran atau pamern dagang untuk tujuan komersial atau periklanan]; Layanan
toko ritel online; Manajemen Usaha; Manajemen usaha dan operasi pusat data; Manajemen yang berkaitan dengan bisnis
periklanan; Melaksanakan program loyalitas pelanggan, hadiah, afinitas dan insentif untuk tujuan promosi komersil dan
periklanan; Mempersiapkan barang periklanan; Mengatur dan menyelenggarakan pekan raya dan pameran untuk keperluan
bisnis dan periklanan; Mengatur pameran untuk tujuan periklanan; Menyediakan ulasan pengguna untuk tujuan komersial atau
periklanan; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan periklanan; Organisasi peragaan busana untuk keperluan promosi dan
periklanan; Pemasangan poster; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pembuatan materi periklanan;
Penelitian pemasaran dan promosi penjualan (untuk orang lain); Penelitian perniagaan dan pemasaran madu; Pengaturan
demonstrasi untuk tujuan periklanan; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengembangan konsep periklanan; Pengiklanan
penjualan melalui pos; Pengorganisasian, pengawasan dan administrasi usaha dari penjualan dan skema insentif promosi,
skema kartu loyalitas, skema dan program insentif, program pengharagaan, skema poin untuk penebusan terhadap barang
dan jasa; Penyajian barang pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
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information into computer databases).; Penyebaran bahan untuk iklan, pengiklanan penjualan melalui pos; Penyediaan
informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan,
manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa periklanan, administrasi bisnis dan fungsi kantor di
bidang sistem penentuan posisi global; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait jasa periklanan,
pemasaran, Jasa promosi, manajemen bisnis, administrasi bisnis, layanan administrasi bisnis terkait asuransi dan layanan
broker dalam jaringan, layanan administrasi bisnis terkait layanan garansi, penilaian bisnis, pertanyaan bisnis, investigasi
bisnis, konsultasi manajemen dan organisasi bisnis, penasihat bisnis dan layanan informasi, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi organisasi bisnis, penelitian bisnis, informasi dan saran komersial untuk konsumen dan, toko saran konsumen,
organisasi pameran untuk tujuan komerial atai periklanan, proses administrasi pesanan pembelian, Penghimpun informasi ke
dalam basis data komputer, kompilasi statistik, konsultasi bisnis, koleksi, kompilasi, sistemisasi, verifikasi, analisis, proses,
pembaruan, pengaturan, penyimpanan dan penyedia data, layanan informasi bisnis disediakan dalam jaringan dari sebuah
database komputer, internet atau perangkat komunikasi nirkabel, pencarian data dalam file komputer untuk orang lain, analisis
harga biaya, menyusun laporan akun, peramalan ekonomi, pakar efisiensi, konsultasi manajemen personal, layanan
perbandingan harga, konsultasi bisnis profesional, analisis dan penyedia informasi bisnis dan komersial, analisis bisnis, riset
dan layanan informasi, mengumpulkan dan memverifikasi penilaian dan ulasan bisnis untuk orang lain, menyediakan
perbandingan harga, layanan, kualitas, ulasan dan penilaian penyedia layanan untuk bisnis atau tujuan komerial, menyiapkan
laporan keuangan; Penyediaan promosi barang dan jasa melalui periklanan; Penyewaan materi periklanan; Penyewaan media
iklan, ruang, dan peralatan (termasuk online melalui jaringan komunikasi global termasuk Internet); Penyewaan peralatan
untuk periklanan; Penyewaan ruang iklan di situs web; Peragaan barang; Periklanan melalui jaringan telepon seluler;
Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan online melalui jaringan komunikasi komputer; Periklanan untuk orang lain;
Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait
untuk memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang
terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan,
pemasaran, dan promosi barang dan jasa pihak lain dalam kaitannya dengan video game dan olahraga elektronik; Produksi
keperluan periklanan visual; Produksi rekaman video untuk tujuan periklanan; Promosi [periklanan] bisnis; Promosi, periklanan
dan pemasaran situs online; administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain, untuk program diskon yang
memungkinkan peserta mendapatkan diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu anggota diskon, kompetisi untuk
keperluan periklanan, program loyalitas konsumen, skema insentif dan loyalitas pelanggan, program loyalitas menyangkut
diskon atau insentif, program imbalan loyalitas, skema keanggotaan, skema insentif penjualan dan promosi, program insentif
promosi penjualan, urusan bisnis waralaba, urusan bisnis toko ritel; administrasi usaha; agen impor-ekspor; distribusi bahan
periklanan; distribusi masalah periklanan; distribusi produk untuk tujuan periklanan; distribusi prospektus dan sampel untuk
keperluan periklanan; distribusi prospektus untuk keperluan periklanan; distribusi selebaran untuk tujuan periklanan; distribusi
selebaran, brosur, barang cetakan, dan sampel untuk keperluan periklanan; fungsi kantor; iklan komersial radio; iklan radio;
iklan radio dan televisi; jasa agen ekspor-impor di bidang energi; jasa agen impor-ekspor barang; jasa agen periklanan; jasa
agen periklanan radio; jasa agen periklanan televisi; jasa akuntansi untuk merger dan akuisisi; jasa akuntansi yang berkaitan
dengan perencanaan pajak; jasa akuntansi yang berkaitan dengan piutang dagang; jasa analisis periklanan; jasa bisnis dan
periklanan; jasa informasi, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; jasa klub
pelanggan dan jasa loyalitas pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa pelelangan; jasa penilaian perusahaan; jasa
penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; jasa perdagangan secara online sehubungan dengan pelelangan
elektronik dan menyediakan evaluasi bisnis secara online sehubungan dengannya; jasa periklanan; jasa periklanan B2B
(transaksi komersial antara pelaku bisnis); jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan promosi dan konsultasi yang
terkait dengannya; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan
siaran on-line; jasa periklanan dan publisitas, yaitu, mempromosikan barang, jasa, identitas merek dan informasi serta berita
komersial pihak ketiga melalui media cetak, audio, video, digital dan medium on-line; jasa periklanan media sosial; jasa
periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan yang berkaitan dengan penjualan barang; jasa periklanan yang
disediakan oleh agen periklanan radio dan televisi; jasa periklanan, pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan
pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial; jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye
periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi (optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan
dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu, penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang
lain; jasa-jasa analisis dan studi informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan tindak
tanduk (behaviour) melalui penelitian pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan
pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan; jasa-jasa penelitian perniagaan yang berkaitan
dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa penyediaan media dibidang periklanan dan pemasaran satu persatu
(one-to-one) ialah: perencanaan dan pembelian waktu dan ruang media untuk periklanan pemasaran secara langsung; jasajasa perencanaan strategik perniagaan, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan
komunikasi; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; jasa-jasa periklanan dan pemasaran yang disediakan dengan cara
metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan
pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindah-pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain
secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran komunikasi viral; jasa/layanan bisnis dan
periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk
mengelola, menyalurkan dan melayani periklanan, untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk
mengoptimalkan kinerja periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, perencanaan media dan pembelian media untuk
orang lain; jasa/layanan konsultasi di bidang periklanan dan pemasaran; keypunching [fungsi kantor]; kompilasi informasi
statistik; kompilasi model statistik untuk penyediaan informasi dinamika pasar; kompilasi statistik bisnis dan informasi
komersial; konsultasi bisnis yang berkaitan dengan periklanan; konsultasi manajemen bisnis dan organisasi perusahaan;
konsultasi manajemen personalia; konsultasi mengenai strategi komunikasi periklanan; konsultasi periklanan; konsultasi
periklanan dan pemasaran; konsultasi periklanan di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; layanan agen eksporimpor; layanan agen impor dan ekspor; layanan informasi yang berkaitan dengan periklanan; layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan layanan agen ekspor-impor; layanan konsultasi pemasaran dan periklanan; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan layanan agen ekspor-impor;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, publisitas dan pemasaran; layanan loyalitas pelanggan untuk tujuan

Halaman 822 dari 1262

komersial, promosi dan/atau periklanan, yaitu, administrasi program yang memungkinkan anggota untuk menebus
partisipasinya untuk poin atau hadiah; layanan nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan
pelelangan online melalui Internet; layanan penataan etalase untuk toko ritel; layanan penelitian yang berkaitan dengan
periklanan dan pemasaran; layanan pengingat janji [fungsi kantor]; layanan penjadwalan janji [fungsi kantor]; layanan
perantara yang berkaitan dengan penyewaan waktu dan ruang iklan; layanan perencanaan periklanan; layanan periklanan
bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak
makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan
pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah
yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel
olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan
action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan periklanan untuk mempromosikan
kesadaran publik di bidang kesejahteraan sosial; layanan periklanan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
masalah medis; layanan periklanan yang berkaitan dengan alat pencitraan in vivo; layanan periklanan yang berkaitan dengan
komersialisasi produk-produk baru; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan periklanan, yaitu,
mempromosikan jasa pihak lain; layanan strategi komunikasi periklanan; layanan tata letak untuk tujuan periklanan; layanan
transkripsi medis [fungsi kantor]; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; manajemen dan administrasi bisnis dan
fungsi kantor kesemuanya berhubungan dengan permainan golf; manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi
bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan pemasaran; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan
elektronik mengenai informasi usaha; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik terkait analitik usaha
sehubungan dengan proses pembayaran, autentikasi dan pelacakan; manajemen usaha yang berhubungan dalam mendirikan
dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan; manajemen usaha, yaitu,
majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer global; melakukan penelitian dan studi pemasaran;
melakukan, mengatur dan mengatur pameran dagang dan pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan;
memberikan informasi statistik untuk tujuan bisnis atau komersial; memberikan informasi tentang produk melalui jaringan
telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan penjualan; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan periklanan;
mengatur dan melakukan acara periklanan; mengatur dan melakukan pameran wisata dalam air untuk keperluan bisnis dan
periklanan; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk tujuan komersial, promosi atau periklanan; mengatur
dan menyelenggarakan pameran dan pameran untuk keperluan bisnis dan periklanan pariwisata; mengatur pelelangan;
menyediakan informasi tentang agen periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan promosi penjualan; menyediakan
informasi termasuk online mengenai periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai administrasi, -mengenai kegunaan
kantor; menyediakan peringkat pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; menyediakan program loyalitas pelanggan
untuk tujuan periklanan; menyusun dan memberikan informasi statistik untuk keperluan bisnis atau komersial; organisasi acara
periklanan; organisasi acara, pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi dan periklanan; organisasi
kompetisi untuk keperluan periklanan atau usaha; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan; pelelangan;
pelelangan kendaraan; pelelangan online; pelelangan properti; pemantauan efektivitas periklanan; penataan etalase toko;
penelitian pemasaran; penelitian pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen;
penelitian periklanan; pengarsipan dokumen [fungsi kantor]; pengarsipan dokumen atau pita magnetik [fungsi kantor];
pengaturan pameran dan acara untuk tujuan komersial atau periklanan; pengelolaan periklanan; pengembangan konsep
periklanan dan pemasaran; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising);
pengiklanan penjualan melalui pos (direct-mail advertising); pengindeksan web untuk tujuan periklanan; pengkajian
pemasaran; pengkinian materi periklanan; pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran dagang untuk
tujuan komersial dan periklanan; pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis, statistik, informasi, dan
indeks informasi untuk tujuan komersial atau periklanan; penulisan skrip untuk tujuan periklanan; penyebaran bahan
periklanan; penyebaran bahan-bahan periklanan, pembaharuan bahan-bahan periklanan, pengumpulan iklan-iklan untuk
digunakan sebagai laman web pada internet; penyedia informasi statistik; penyediaan dan penyewaan ruang iklan;
penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan materi publikasi; penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan ruang iklan luar
ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan di Internet; penyediaan dan penyewaan ruang iklan luar ruang; penyediaan
dan penyewaan ruang iklan, terutama di internet; penyediaan informasi penjualan, bisnis, periklanan dan promosi melalui
jaringan komputer global dan melalui internet; penyediaan informasi statistik bisnis; penyediaan ruang di Internet untuk
periklanan; penyediaan ruang iklan, waktu dan media, yaitu, penyewaan ruang iklan dan waktu iklan di media komunikasi;
penyediaan situs periklanan online yang dapat ditelusuri dan panduan informasi yang menampilkan barang-barang dan jasajasa dari vendor di bidang pernikahan melalui internet; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk tujuan komersial dan
periklanan; penyewaan ruang iklan; penyewaan ruang iklan dan materi iklan; penyewaan ruang iklan di Internet; penyewaan
ruang iklan di Internet untuk iklan pekerjaan; penyewaan ruang iklan di situs web; penyewaan ruang iklan online; penyewaan
ruang iklan pada media komunikasi; penyortiran surat, penanganan dan penerimaan [fungsi kantor]; perencanaan dan desain
periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan;
perencanaan periklanan; perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media;
periklanan; periklanan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer lokal dan global; periklanan dan konsultasi
manajemen bisnis; periklanan dan pemasaran; periklanan melalui gambar berjalan; periklanan melalui jaringan telepon seluler;
periklanan melalui media cetak, media elektronik, brosur, poster, papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; periklanan
pemasaran langsung; periklanan situs bisnis; periklanan, pemasaran dan mempromosikan barang dan jasa milik orang lain
dengan cara menyediakan peralatan foto dan video di acara-acara khusus; periklanan, pemasaran, riset pasar; persiapan dan
presentasi tampilan audio visual untuk tujuan periklanan; produksi dan distribusi iklan radio dan televisi; produksi iklan radio;
produksi iklan radio dan televisi; produksi iklan televisi, radio dan online; promosi periklanan (sponsor); publikasi barang
cetakan untuk keperluan periklanan dalam bentuk elektronik; publikasi elektronik dari barang cetakan untuk keperluan
periklanan; publikasi materi cetak untuk tujuan periklanan; radio, televisi, iklan daring (online); reproduksi dokumen; riset dan
penelitian pemasaran; riset pasar untuk tujuan periklanan; saran bisnis yang berkaitan dengan periklanan; studi pasar untuk
tujuan periklanan; toko online; toko-toko; transkripsi komunikasi [fungsi kantor]===
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: ===Administrasi urusan keuangan; Analisis data keuangan; Analisis keuangan; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan
untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Perbankan dan Sekuritas (Banking &
Securities); Jasa agen asuransi; Jasa aktuaria asuransi; Jasa aktuaria reasuransi; Jasa analisa asuransi; Jasa asuransi
garansi khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan
pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Jasa asuransi
kerugian; Jasa asuransi khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik
dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.;
Jasa asuransi secara online; Jasa asuransi yang berkaitan dengan layanan dan perbaikan peralatan khusus terkait dengan
rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok
elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Jasa informasi keuangan dan layanan manajemen
yang berkaitan dengan asuransi; Jasa keuangan yaitu, jasa asuransi; Jasa manajemen asuransi; Jasa manajemen kekayaan,
yaitu perbankan investasi, investasi keuangan di bidang sekuritas, investasi keuangan di bidang reksa dana, investasi
keuangan di bidang komoditas, dan penempatan keuangan dana ekuitas swasta untuk orang lain, dan penempatan keuangan
swasta sekuritas dan turunannya untuk orang lain; Jasa manajemen keuangan; Jasa penempatan dan penanaman modal
pribadi; Jasa perbankan; Jasa perencanaan keuangan dan manajemen keuangan; Jasa simpanan dan pensiun, yaitu opsi
saham dan jasa penilaian pensiun, jasa dana pensiun, layanan anuitas, dan jasa manajemen keuangan dana pensiun; Jasajasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman
dan pembayaran; Jasa-jasa perencanaan terkait asuransi jiwa; Konsultasi penanaman modal; Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan layanan keuangan melalui jaringan komunikasi global, layanan moneter melalui jaringan
komunikasi global, layanan transaksi elektronik keuangan melalui jaringan komunikasi global, kliring dan rekonsiliasi transaksi
keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global, layanan administrasi pembayaran melalui jaringan komunikasi
global, layanan valuta asing elektronik, layanan perantara keuangan, menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran
pada kartu prabayar melalui jaringan komunikasi global, menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu
prabayar di gerai toko, layanan keuangan untuk memungkinkan transfer dana dan pembelian barang dan jasa yang
ditawarkan oleh orang lain, semua disediakan melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan yang disediakan dengan
menggunakan otentikasi pengguna elektronik melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan yang disediakan dengan
menggunakan otentikasi pengguna elektronik untuk transfer dana secara elektronik dan nirkabel, kartu kredit dan debit dan
transaksi cek elektronik semua melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan, manajemen resiko keuangan,
perencanaan keuangan, manajemen keuangan, layanan investasi keuangan, analisis data keuangan, konsultasi keuangan,
manajemen asset keuangan, layanan nasehat keuangan yang berkaitan dengan perpajakan, menyediakan informasi
keuangan, layanan transaksi keuangan, layanan konsultasi strategi keuangan, layanan keuangan yang berkaitan dengan
penyediaan dan penataan modal, layanan keuangan yang berkaitan dengan manajemen keuangan, manajemen keuangan,
mengatur hipotek dan pinjaman, layanan kredit dan pinjaman, konsultasi keuangan yang berkaitan dengan pinjaman, layanan
pembiayaan dan pinjaman, angsuran pinjaman, jasa pinjaman [pembiayaan], pinjaman terhadap keamanan, pinjaman hipotek,
layanan pinjaman pribadi, penyediaan pinjaman komersial, penyediaan pinjaman konsumen, penyediaan pinjaman industri,
penyediaan fasilitas pinjaman dan kredit, pinjaman bergulir, pinjaman sindikasi, asuransi, administrasi asuransi, nasehat
asuransi, broker asuransi, konsultasi asuransi, layanan manajemen asuransi, layanan reasuransi, perbankan, layanan
perbankan elektronik, perbankan elektronik melalui jaringan komputer global [internet banking], perbankan investasi,
perbankan pedagang; perbankan on-line, layanan perbankan pribadi, perbankan swasta, perbankan telepon, layanan
perbankan yang berkaitan dengan setoran uang, layanan rekening bank, memproses pembayaran untuk pembelian barang
dan jasa melalui jaringan komunikasi elektronik, layanan pembayaran elektronik, layanan pemrosesan pembayaran, layanan
dompet elektronik (layanan pembayaran), memfasilitasi pembayaran elektronik melalui perangkat lunak, layanan uang
elektronik, layanan pembayaran tagihan, peningkatan modal untuk akuisisi dan merger bisnis; Layanan keuangan, perbankan
dan kredit; Layanan manajemen investasi dan keuangan; Layanan perbankan dan asuransi; Layanan perbankan disediakan
on-line dari basis data komputer atau internet; Layanan perbankan pribadi; Layanan real estat yang berkaitan dengan
penjualan, pembelian dan penyewaan real estat, apartemen dan tempat tinggal; Memberikan informasi di bidang jasa asuransi
dan keuangan melalui situs web, blog dan situs sosial media; Pengelolaan rumah/ apartemen; Penilaian keuangan (asuransi,
perbankan, tanah dan bangunan pemukiman); Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait asuransi,
urusan keuangan, urusan moneter, layanan reasuransi, penyedia layanan garansi (untuk hal elektronik atau lainnya), layanan
aktuaria, informasi asuransi, informasi garansi, jasa penjaminan asuransi, layanan konsultasi dan informasi terkait investasi,
asuransi dan keuangan, Layanan konsultasi dan informasi terkait garansi, Manajemen administrasi, investasi dan keuangan
dan layanan broker terkait asuransi dan reasuransi, administrasi rencana asuransi dan klaim asuransi, layanan konsultasi
terkait asuransi, analisis informasi asuransi, penilaian untuk tujuan asuransi, jasa evaluasi keuangan yang berkaitan dengan
asuransi, riset asuransi, klaim asuransi, administrasi dan layanan penilaian, klaim garansi, administrasi dan layanan penilaian,
penyedia informasi terkait asuransi terhadap kehilangan properti dan asuransi hidup, estimasi risiko asuransi, kehilangan dan
kewajiban, penyedia portal akun konsumen dalam jaringan situs internet untuk mendapatkan informasi di bidang asuransi,
risiko permesinan, kendali kerugian, pencegah kerugian, manajemen risiko,dan analisis kehilangan, layanan pengumpulan
dan pencocokan pemimpin asuransi, yaitu, mencocokan
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permintaan konsumen dengan harga polis asuransi yang dikumpulkan melalui internet untuk mengkualifikasi broker asuransi,
agen, dan agensi yang menarik permintaan tersebut, jasa keuangan, layanan konsultasi investasi, layanan manajemen
investasi, broker, layanan investasi modal, layanan manajemen modal, analisa keuangan, evaluasi keuangan [asuransi,
perbankan, real estat], informasi keuangan, penyedia informasi terkait broker keuangan melalui media elektronik, manajemen
keuangan, perencanaan keuangan, analisis investasi, layanan alokasi portofolio, penyedia informasi terkait rencana
keuangan, analisis investasi, alokasi portofolio dan rekomendasi untuk memilih instrumen keuangan, konsultasi keuangan dan
layanan konsultasi (melalui media elektronik atau sebaliknya), layanan pembiayaan, penilaian keuangan, investasi dana,
layanan agen pemulihan hutang, penyedia situs web, blog, dan situs sosial media yang menyediakan informasi di bidang
keuangan dan asuransi, pengumpulan informasi keuangan, data, statistik, dan indeks, Layanan garansi dan perpanjangan
garansi, analisa risiko, penilaian, evaluasi dan layanan manajemen (keuangan), manajemen kerugian keuangan, layanan
pembayaran tagihan, layanan pembayaran elektronik, layanan pinjaman angsuran, pembiayaan sewa-beli, konsultasi, layanan
penasihat; Penyediaan layanan antara lain keuangan, penilaian, asuransi, pinjaman, dan urusan moneter; Penyewaan
apartemen, kondominium, vila, dan kabin; Penyewaan kantor virtual; Penyewaan kantor, real estate, dan apartemen;
Perbankan digital; Perbankan mobile; Perbankan online; Perencanaan keuangan, analisa keuangan, manajemen dan
asistensi pengorganisasian, saran dan konsultasi; Pertanggungan asuransi kecelakaan; agen perumahan; analisis dan
konsultasi keuangan; analisis investasi keuangan dan penelitian saham; analisis keuangan dan layanan informasi; analisis
keuangan dan layanan penelitian; analisis keuangan dan persiapan laporan yang berkaitan dengannya; analisis keuangan
yang berkaitan dengan real estat; analisis pasar keuangan dan persiapan laporan yang berkaitan dengannya; asuransi
perbankan hipotek; asuransi, urusan keuangan, urusan moneter, dan urusan real estat; evaluasi dan analisis keuangan;
evaluasi keuangan [asuransi, perbankan, real estat]; hipotek, perbankan, manajemen investasi, perwalian dan jasa penasihat
keuangan; informasi keuangan, manajemen dan layanan analisis; jasa advis keuangan, konsultasi manajemen, penelitian,
perencanaan, dan informasi yang berkaitan dengan keuangan; jasa agen asuransi; jasa agen asuransi jiwa; jasa agen
asuransi kecelakaan; jasa agen asuransi pertanian; jasa agen asuransi rumah; jasa aktuaria asuransi; jasa analisis keuangan
yang berkaitan dengan investasi; jasa analisis portofolio keuangan; jasa asuransi; jasa asuransi bangunan; jasa asuransi dan
asuransi jiwa; jasa asuransi dan informasi keuangan dan konsultasi; jasa asuransi dan keuangan; jasa asuransi ganti rugi;
jasa asuransi garansi; jasa asuransi jiwa; jasa asuransi kebakaran; jasa asuransi kecelakaan; jasa asuransi kelautan; jasa
asuransi kendaraan; jasa asuransi kendaraan bermotor; jasa asuransi mobil; jasa asuransi penjaminan emisi untuk layanan
hukum prabayar; jasa asuransi penjaminan emisi untuk perawatan kesehatan prabayar; jasa asuransi perjalanan; jasa
asuransi pertanian; jasa asuransi properti; jasa asuransi real estat; jasa asuransi transportasi; jasa asuransi untuk
perlindungan hipotek; jasa asuransi yang berkaitan dengan barang; jasa asuransi yang berkaitan dengan biaya hukum; jasa
asuransi yang berkaitan dengan dana pensiun; jasa asuransi yang berkaitan dengan kapal; jasa asuransi yang berkaitan
dengan kredit; jasa asuransi yang berkaitan dengan penerbangan; jasa asuransi yang berkaitan dengan perjalanan; jasa
asuransi yang berkaitan dengan properti; jasa asuransi yang berkaitan dengan real estat; jasa asuransi, yaitu, penjaminan,
penerbitan dan administrasi asuransi jiwa; jasa asuransi, yaitu, pertanggungan properti dan korban jiwa, kesehatan,
kendaraan, perumahan, dan pribadi; jasa biro akomodasi [apartemen]; jasa evaluasi keuangan untuk tujuan asuransi,
perbankan dan real estat; jasa investasi asuransi variabel; jasa konsultasi asuransi; jasa konsultasi asuransi dan broker,
keuangan, manajemen aset (sekuritas, saham, obligasi keuangan); jasa konsultasi asuransi kendaraan; jasa konsultasi
asuransi perjalanan; jasa konsultasi asuransi transportasi; jasa konsultasi keuangan, manajemen dan konsultasi; jasa
manajemen aset dan keuangan; jasa manajemen keuangan disediakan melalui Internet; jasa pemeliharaan keuangan, yaitu,
mempertahankan kepemilikan mata uang, mata uang digital, cryptocurrency, token blockchain, dan aset digital lainnya, atau
kunci kriptografi atau sejenisnya yang mewakili aset tersebut, untuk orang lain untuk tujuan manajemen keuangan; jasa
pengelolaan uang tunai (cash management) termasuk pelayanan anjungan tunai mandiri, termasuk penggantian uang tunai,
memelihara dan menjemput deposito, memproses, menghitung dan membungkus koin, memroses dan menghitung mata uang
kertas, jasa persiapan penggajian, penjualan tiket pertunjukan dan tiket lotre, pelayanan mesin pemberian ganti rugi, jasa
rekening cek, cek tunai, verifikasi deposito, pemrosesan night bag, pengkodean cek, konsolidasi dari uang bank individu,
pesanan penggantian cabang dan pesanan komersial, brankas virtual, penanganan penghasilan dari konvensi, pameran, dan
pertunjukan, distribusi tiket/kupon makanan, jasa menghitung persediaan dan akuntansi lainnya, jasa penanganan uang tunai
dan perubahan tagihan serta operasi moneter, jasa deposito uang tunai dan barang berharga, persiapan laporan keuangan,
jasa pengelolaan uang tunai dan penukaran uang, menyediakan dan memelihara brankas (drop safes) untuk menerima mata
uang dan penghasilan lainnya, jasa deposito uang tunai dan barang berharga, persiapan laporan keuangan , jasa pengelolaan
uang tunai dan penukaran uang, transfer dana elektronik, jasa yang berkaitan dengan melindungi rahasia informasi
perbankan, proses terintegrasi untuk pengelolaan uang tunai, menyeimbangkan dan merekonsiliasi dana, memantau,
menganalisis dan mengoptimalkan uang tunai, melacak dan mengelola deposito, merekonsiliasi cek, menyediakan percepatan
akses uang tunai; jasa penilaian keuangan, bantuan, evaluasi, analisis, penelitian, pembiayaan, perencanaan dan investasi;
jasa penjaminan asuransi; jasa penjaminan asuransi untuk semua jenis asuransi; jasa penjaminan asuransi yang disediakan
oleh asosiasi kepada anggotanya; jasa penjaminan emisi asuransi perjalanan; jasa penjaminan emisi asuransi transportasi;
jasa penyediaan informasi asuransi perjalanan; jasa penyediaan informasi asuransi transportasi; jasa penyelesaian klaim
asuransi; jasa penyewaan apartemen; jasa penyewaan apartemen berperabot; jasa penyewaan apartemen dan kantor; jasa
penyewaan apartemen di komunitas apartemen; jasa penyewaan apartemen, rumah, tempat komersial dan kantor; jasa
penyewaan kantor [lahan yasan/realestat]; jasa penyewaan kantor untuk bekerja bersama; jasa penyewaan ruang kantor; jasa
perbankan investasi; jasa perbankan melalui telepon; jasa perbankan yang disediakan melalui telepon genggam/seluler; jasa
pialang asuransi kendaraan; jasa pialang asuransi perjalanan; jasa pialang asuransi transportasi; jasa-jasa perbankan dan
keuangan secara online; jasa manajemen keuangan dan layanan investasi di bidang hedge fund aset digital, dana indeks aset
digital, dana yang diperdagangkan di bursa aset digital, reksa dana aset digital; jasa manajemen keuangan di bidang portofolio
investasi aset digital; keuangan, investasi dan manajemen aset real estat; konsultasi dalam bidang perbankan online dan jasa
keuangan; konsultasi keuangan di bidang manajemen risiko; konsultasi manajemen risiko keuangan; konsultasi perbankan;
konsultasi yang berkaitan dengan urusan keuangan dan moneter; konsultasi, penelitian dan informasi yang berkaitan dengan
urusan keuangan; layanan KPR (perbankan); layanan agen perumahan; layanan konsultasi dan konsultasi perbankan
investasi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen aset keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen investasi keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko keuangan; layanan perbankan
dan asuransi; layanan perbankan dan investasi yang terkomputerisasi; layanan perbankan dan keuangan; layanan perbankan
dan pembiayaan; layanan perbankan disediakan melalui telepon seluler; layanan perbankan elektronik; layanan perbankan
elektronik melalui jaringan komputer global; layanan perbankan investasi properti; layanan perbankan konsumen yang
disediakan oleh serikat kredit; layanan perbankan mobile dan investasi; layanan perbankan online yang dapat diakses melalui
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aplikasi selular yang dapat diunduh; layanan perbankan online yang dapat diakses melalui aplikasi seluler yang dapat
diunduh; layanan perbankan otomatis; layanan perbankan teller machine [ATM] otomatis; layanan perbankan
terkomputerisasi; layanan perbankan yang berkaitan dengan penerimaan pembayaran cicilan interval tetap; layanan
perbankan yang berkaitan dengan setoran uang; layanan perbankan yang dapat diakses melalui jejaring sosial; layanan
perbankan, keuangan dan asuransi; layanan yang berkaitan dengan mata uang Crypto, yaitu menyediakan informasi
keuangan online, menyediakan informasi yang berkaitan dengan keuangan dan investasi melalui sarana elektronik,
perdagangan mata uang real-time online, layanan keuangan terkomputerisasi, perdagangan instrumen dan komoditas
keuangan, layanan pertukaran saham elektronik, melakukan transaksi pertukaran mata uang asing untuk pihak ketiga,
melakukan transaksi keuangan online, transfer dana elektronik, layanan keuangan yang disediakan dengan cara elektronik,
pemberian petunjuk investasi, pialang investasi dan manajemen investasi, perdagangan opsi sekuritas dan surat berharga
berjangka pasar asing, manajemen aset dan portofolio, jasa penjualan perbankan dan perbankan investasi, perdagangan
berjangka, perdagangan saham dan obligasi, transaksi keuangan dan moneter, urusan moneter, pialang online untuk
perdagangan dan transaksi yang berkaitan dengan mata uang dan produk keuangan lainnya, mengatur transaksi keuangan,
layanan transfer dana elektronik dan pembayaran, transfer dana elektronik, pemrosesan pembayaran elektronik, layanan
transfer moneter, melakukan transaksi keuangan online, transaksi keuangan online, menyediakan informasi keuangan dan
asuransi online dari database komputer atau jaringan komunikasi global, layanan pembayaran elektronik, menyediakan
informasi dan petunjuk tentang manajemen keuangan, transfer dana untuk pembelian barang melalui jaringan komunikasi
elektronik, layanan transaksi pembayaran, layanan perbankan terkait bisnis, menyediakan informasi yang berkaitan dengan
penerbitan voucher, penerbitan surat berharga yang dapat diperdagangkan, penerbitan voucher dan token, penerbitan dan
penebusan token, penerbitan voucher sebagai hadiah untuk loyalitas pelanggan; manajemen aset keuangan; manajemen aset
keuangan untuk kondominium hotel; manajemen investasi keuangan; manajemen kepercayaan keuangan; manajemen
keuangan; manajemen keuangan biaya hunian bangunan; manajemen keuangan dan broker dana berjangka; manajemen
keuangan dan layanan broker di bidang ekuitas, futures, saham, obligasi dan sekuritas lainnya; manajemen keuangan dan
layanan investasi yang berkaitan dengan ekuitas; manajemen keuangan dan layanan investasi yang berkaitan dengan
sekuritas; manajemen keuangan dan layanan investasi yang berkaitan dengan sekuritas dan ekuitas; manajemen keuangan
dan layanan konsultasi; manajemen keuangan dari biaya bisnis dan aliran pembayaran bisnis; manajemen keuangan dari
program imbalan kerja; manajemen keuangan dari program imbalan kerja mengenai asuransi dan keuangan; manajemen
keuangan dari program imbalan kesejahteraan karyawan; manajemen keuangan dari program imbalan kesejahteraan
karyawan mengenai asuransi dan keuangan; manajemen keuangan dari rencana penyedia pilihan; manajemen keuangan dari
rencana stok karyawan; manajemen keuangan klaim asuransi; manajemen keuangan modal risiko; manajemen keuangan
pembayaran penggantian farmasi untuk orang lain; manajemen keuangan pembayaran penggantian kesehatan untuk orang
lain; manajemen keuangan pembayaran penggantian pasien untuk orang lain; manajemen keuangan pembayaran
penggantian pengobatan untuk orang lain; manajemen keuangan pengaturan penggantian kesehatan; manajemen keuangan
program penggantian pasien; manajemen keuangan proyek bangunan; manajemen keuangan proyek real estat; manajemen
keuangan proyek renovasi bangunan; manajemen keuangan saham; manajemen keuangan saham di perusahaan lain;
manajemen keuangan, analisis dan layanan informasi; manajemen pencatatan keuangan; manajemen portofolio keuangan;
manajemen portofolio keuangan investasi real estat dari perumahan dan real estat komersial; manajemen risiko keuangan;
manajemen risiko pasar keuangan; manajemen risiko volatilitas keuangan; melakukan urusan keuangan online; memberikan
informasi perbankan; memberikan informasi terkait penilaian barang antik; memberikan informasi yang berkaitan dengan
manajemen keuangan program dan layanan penggantian farmasi; memberikan informasi yang berkaitan dengan manajemen
keuangan program penggantian pasien; memberikan informasi, konsultasi dan saran di bidang perbankan investasi;
menyediakan informasi dalam bidang perbankan online, peminjaman, investasi, penganggaran, manajemen keuangan, dan
jasa keuangan; menyediakan informasi daring perihal jasa keuangan, perbankan, asuransi dan invetasi.; menyediakan
informasi on-line yang berkaitan dengan layanan keuangan, perbankan, asuransi dan investasi; menyediakan informasi yang
berkaitan dengan urusan keuangan dan moneter; menyediakan manajemen keuangan dari rekening pensiun melalui situs
web; pembiayaan sewa beli; pembiayaan sewa-beli; penanaman Modal; penanaman modal; penanaman modal dalam
sekuritas dengan dana bersama para pemegang saham; penelitian keuangan di bidang manajemen risiko; pengelolaan tanah
dan bangunan pemukiman; pengelolaan tanah dan rumah apartemen; penilaian barang antik; penilaian tanah dan bangunan
pemukiman; penyedia jasa urusan tanah dan bangunan pemukiman; penyediaan situs web yang menampilkan perangkat
lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; penyewaan apartemen; penyewaan apartemen,
kondominium, villa, dan kabin beserta perabot dalam jangka pendek; penyewaan apartemen, kondominium, villa, dan kabin
yang menggunakan iklan berbayar per klik pada jaringan komputer global; penyewaan flat; penyewaan kantor; penyewaan
kantor, real estate dan apartemen; perbankan; perbankan elektronik dan layanan keuangan terkomputerisasi atau otomatis;
perbankan elektronik melalui jaringan komputer global [Internet banking]; perbankan hipotek; perbankan hipotek, layanan
pinjaman dan broker; perbankan investasi; perbankan komersial; perbankan komersial on-line; perbankan melalui jaringan
komunikasi global; perbankan online dan jasa keuangan melalui jaringan komputer global; perbankan online dan jasa
keuangan yang dapat diakses melalui situs web atau aplikasi bergerak yang dapat diunduh; perbankan pedagang; perbankan
pedagang dan layanan investasi perbankan; perbankan rumah; perbankan swasta; perencanaan dan manajemen keuangan;
persiapan dan analisis laporan keuangan; pialang tanah dan bangunan pemukiman; sewa, pialang, penyewaan dan
pengelolaan apartemen, kondominium, vila, dan kabin; urusan keuangan; urusan keuangan dan moneter; urusan keuangan
dan moneter, yaitu, jasa informasi, manajemen dan analisa keuangan; urusan keuangan, urusan moneter dan urusan real
estat; urusan keuangan, yaitu, manajemen keuangan, perencanaan keuangan, peramalan keuangan, manajemen portofolio
keuangan dan analisis dan konsultasi keuangan; urusan moneter; urusan moneter yang berkaitan dengan hubungan
berlangganan pihak ketiga (third party’s subscription) di dalam suatu platform aplikasi; urusan moneter, jasa agen pialang
saham, jasa pertukaran dan perdagangan mata uang; urusan perbankan, operasi bank dan kredit===
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ELVIOS SUPERIOR + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Putih
: 32
: ===Ade dan punch; Ades [minuman manis tanpa alkohol dari jus buah encer]; Air Alkaline; Air Reverse Osmosis; Air
berkarbonasi; Air bio energi; Air botolan; Air dan minuman lain yang tidak beralkohol; Air demineral [minuman]; Air kelapa
dalam kemasan; Air litium; Air mineral; Air mineral alami, selain untuk keperluan medis; Air mineral dan aerasi; Air mineral
dengan ozon; Air minum atau air minum bersoda (mineral atau non-mineral); Air minum berhidrogen; Air minum kesehatan
berakali; Air minum terapi bio energi anti oksidan; Air minum terapi bio energi beroksigen; Air minuman mengandung oksigen;
Air oksigen; Air pegunungan; Air rasa; Ale (tanpa alkohol); Ale ale (sejenis minuman beralkohol); Ale beraroma kopi; Ale
dingseng dari minuman jus gingseng merah; Ale gingseng dari minuman sari gingseng putih; Ale jahe dari minuman jus jahe;
Ale ragi; Anggur (bir), tanpa fermentasi; Bahan dasar jus buah; Bir; Bir (minuman tanpa alkohol); Bir Pletok; Bir dingseng dari
minuman jus gingseng merah; Bir gingseng dari minuman sari gingseng putih; Bir jahe dari minuman jus jahe; Bubuk ginseng
untuk minuman; Bubuk untuk minuman; Bubur buah untuk membuat minuman; Campuran tanpa-alkohol digunakan untuk
membuat minuman beralkohol; Eisbock (bir); Ekstrak ginseng untuk minuman; Hop (tanaman) yang diolah dalam pembuatan
bir; India pale (bir) [IPAS]; Jenis-jenis bir; Jus Salak; Jus buah atau sayuran; Jus buah-buahan bernutrisi (bukan untuk
keperluan medis); Jus cranberry; Jus rumput laut; Jus sari buah-buahan; Jus sayuran bernutrisi (bukan untuk keperluan
medis); Jus sayuran yang bernutrisi; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai minuman; Koktail tanpa-alkohol; Konsentrat jus
buah; Konsentrat untuk membuat minuman; Konsentrat untuk membuat minuman buah; Konsentrat hop (tanaman) untuk
membuat bir; Konsentrat untuk membuat jus buah; Lager (tanpa alkohol); Lemon (sirup); Limun; MINUMAN BERKARBONASI,
NON-ALKOHOL; Minuman serat buah; Minuman (air dengan kandungan vitamin); Minuman Perasa (essence) teh dan susu;
Minuman air kelapa bukan berbahan dasar susu; Minuman almon; Minuman almon dengan rasa; Minuman bebas alkohol;
Minuman beralkohol dari minuman tanpa alkohol; Minuman beralkohol penggugah selera; Minuman beraroma Ganoderma
Lucidum Extract bukan untuk penggunaan medis; Minuman berbahan dasar ale (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman
berbahan dasar bir (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar buah beku; Minuman berbahan dasar kacang;
Minuman berbahan dasar kelapa bukan pengganti susu; Minuman berbahan dasar lager (alkohol atau tanpa alkohol);
Minuman berbahan dasar nabati; Minuman berbahan dasar porter (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar
stout (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berenergi dengan kandungan kafein; Minuman berenergi mengandung buah
campuran berry; Minuman berenergi non-alkohol mengandung ginseng merah; Minuman berkarbonasi non-alkohol, yaitu,
soda; Minuman bersoda; Minuman bersoda (air dengan kandungan vitamin); Minuman bersoda non-alkohol yang dibumbui
dengan teh; Minuman buah atau sayuran; Minuman buah es; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman
bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman cincau hijau; Minuman ekstrak buah atau sayuran yang bebas alkohol; Minuman
energi 3D dicetak dalam gelas; Minuman energi cetak 3D-polycapsule; Minuman gandum (smoothie); Minuman hipertonik;
Minuman hipotonik; Minuman instan berbahan dasar kacang; Minuman instan kacang; Minuman isotonik; Minuman jeruk nipis
dan sereh; Minuman jus buah; Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau
suplemen gizi lainnya; Minuman kacang hijau; Minuman kacang hijau fermentasi; Minuman kacang kedelai, selain pengganti
susu; Minuman malt; Minuman mineral, aerasi dan tanpa alkohol; Minuman non-alkohol bervitamin (bukan untuk medis);
Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman
olahraga yang diperkaya protein; Minuman protein berbahan dasar buah, protein, cordial tidak beralkohol dan nutrisi lainnya
untuk digunakan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan; Minuman rasa buah; Minuman rasa sayuran; Minuman
ringan berkarbonasi; Minuman ringan rasa buah, non-alkohol; Minuman ringan yang tidak mengandung alkohol; Minuman sari
buah; Minuman sari kacang almond; Minuman sari kedelai; Minuman sari nanas dalam kemasan; Minuman sari sayuran;
Minuman sayur termasuk minuman bernutrisi berbasis sayuran; Minuman sayuran; Minuman semi transparan yang tertinggal
selama proses pengendapan dalam pembuatan keju yang memiliki warna kuning kehijauan dengan rasa yang sedikit asam
dan aroma yang agak harum; Minuman serbat; Minuman serbuk jahe merah; Minuman serbuk jahe putih; Minuman soda;
Minuman soda non-alkohol berperasa teh; Minuman tanpa akohol; Minuman yang dicampur dengan Ginseng bukan untuk
penggunaan medis; Minuman yang terbuat dari air kelapa dan air kelapa muda; Minuman yang tidak mengandung alkohol;
Minuman-minuman beraroma dan bercita rasa; Minuman-minuman yang tidak beralkohol; Mocktail tidak beralkohol; Must
(buah) diawetkan, tanpa fermentasi; Perairan mata air mineral non-obat; Porter (tanpa alkohol); Punch minuman tanpa
alkohol; Saraba; Sari buah; Sari sayur (minuman); Sari sayuran; Sediaan tanpa-alkohol untuk membuat minuman; Sediaan
untuk membuat air mineral; Sediaan untuk membuat likeur; Sediaan untuk membuat liqueurs (minuman keras); Sediaan untuk
membuat minuman; Sediaan-sediaan untuk membuat minuman; Sekoteng; Sirup; Sirup Kalamansi; Sirup dan sediaansediaan lain untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; Sirup konsentrat
atau serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman buah; Sirup markisa untuk minuman; Sirup untuk minuman; Sirup,
konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah, minuman
energi dan minuman olahraga; Sorbet (minuman).; Sorbet [minuman]; Stout (tanpa alkohol); Wine (minuman anggur tanpa
alkohol); Wine (minuman anggur) dengan kadar alkohol yang rendah; ades [minuman berbahan dasar buah tanpa-alkohol]; air
[minuman]; air aerasi; air aerasi dengan aroma jus buah-buahan; air berperasa yang dibotolkan; air dalam kemasan; air dari
pegunungan dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air glasial; air kelapa [minuman]; air mineral; air mineral
[minuman]; air mineral aerasi; air mineral berkarbonasi; air mineral berperisa; air mineral bersoda; air mineral dan air soda dan
minuman tidak beralkohol lainnya; air mineral dengan rasa; air minum; air minum dalam kemasan; air minum dengan
kandungan mineral; air minum dengan rasa; air minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol; air minum dengan
vitamin; air minum suling; air murni (minuman); air soda; air soda (berkarbonasi); air tonik; air yang dimurnikan; air yang
dimurnikan dengan aroma jus buah-buahan; air yang diperkaya nutrisi; alcopop berbahan dasar bir; ale jahe kering; ale ragi
untuk membuat bir; anggur barley [bir]; anggur non alkohol; bahan dasar untuk membuat minuman ringan yang dimaniskan
atau diberi rasa; biji-bijian khusus untuk membuat bir; bir; bir agave; bir beraroma kopi; bir berbahan dasar buah; bir dengan
kadar alkohol rendah; bir dengan rasa; bir dilindungi oleh sebutan asal "Pilsner"; bir gandum; bir hitam [bir malt panggang]; bir
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jagung; bir jahe; bir jahe beralkohol; bir jahe tanpa-alkohol; bir kentang; bir malt; bir pilsner; bir putih; bir putih jahe; bir quinoa;
bir ragi; bir ragi untuk membuat bir; bir rasa buah; bir rendah alkohol; bir rendah alkohol yang mengandung tidak lebih dari
1,2% volume alkohol; bir tanpa-alkohol; bir ubi jalar; bir wort; bitter [bir]; bitter lemon (bir); bock [bir]; bubuk anggur merah
[persiapan untuk membuat minuman]; bubuk anggur merah untuk membuat minuman; bubuk ginseng untuk minuman (bukan
untuk keperluan medis); bubuk untuk membuat minuman; bubuk untuk minuman boba; bubuk yang digunakan dalam
persiapan minuman olahraga; bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; campuran bubuk jeruk dan gula
(powdered orange and sugar) untuk membuat minuman; campuran untuk membuat minuman serbat; chicha de jora [bir
jagung]; cola [minuman ringan]; cordial (minuman tanpa-alkohol); craft (bir); dark (bir); doppelbock (bir); draught (bir); ekstrak
buah tanpa-alkohol; ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman; ekstrak ginseng untuk minuman (bukan untuk
keperluan medis); ekstrak hop (tanaman) untuk membuat bir; ekstrak malt untuk membuat minuman keras; ekstrak must
(buah) tanpa fermentasi; esens (aroma) tanpa-alkohol dan ekstrak buah untuk membuat minuman; esens (aroma) tanpaalkohol untuk membuat minuman; esens hop (tanaman) untuk membuat bir; esens untuk membuat minuman tanpa-alkohol,
bukan dalam sifat minyak esensial; esensi untuk membuat air mineral berasa, bukan dalam sifat minyak esensial; esensi untuk
membuat minuman; hop (tanaman) (Berbentuk) pelet untuk membuat bir; jus; jus agave [minuman]; jus anggur; jus aparagus;
jus apel; jus belimbing; jus bit; jus blackcurrant; jus blackcurrant (SIRUP); jus buah; jus buah aerasi; jus buah campuran; jus
buah markisa; jus delima; jus jambu; jus jeruk; jus jeruk nipis (sirup); jus jeruk nipis untuk digunakan dalam persiapan
minuman; jus kelapa; jus kurma madu; jus lemon untuk digunakan dalam persiapan minuman; jus lidah buaya; jus mangga;
jus melon; jus nanas; jus palem; jus pepaya; jus persik; jus sayuran [minuman]; jus semangka; jus tebu [minuman]; jus tomat
[minuman]; jus wortel; keranjang hadiah (bir); kit pembuatan bir yang terdiri dari ekstrak malt, hop, biji-bijian khusus dan ragi
bir; kiwicha (bir); koktail berbahan dasar bir; koktail buah, tanpa-alkohol; koktail, tanpa-alkohol; konsentrat buah dan pure
digunakan untuk membuat minuman; konsentrat buah untuk membuat minuman; konsentrat jus buah; konsentrat sayur untuk
membuat minuman; konsentrat untuk membuat minuman elektrolitik isotonik non-karbonasi; konsentrat yang digunakan dalam
persiapan minuman olahraga; konsentrat yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; konsentrat, sirup dan bubuk yang
digunakan dalam persiapan minuman ringan; kvass [minuman tanpa-alkohol]; labu buah; lager (Bir); limun; lithia water (sejenis
air mineral); maibock (Bir); malt wort (Bir); milk stout (bir); minuaman anggur tanpa fermentasi; minuman air perasan buah dan
jus buah; minuman aroma bir tanpa-alkohol; minuman asam laktat (produk buah, non-susu); minuman asam laktosa; minuman
beraroma; minuman berbahan buah atau sayuran; minuman berbahan dasar almond, selain sebagai bahan pengganti susu;
minuman berbahan dasar beras dan kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar beras, selain pengganti susu;
minuman berbahan dasar biji chia; minuman berbahan dasar bir; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar
buah beku; minuman berbahan dasar kacang; minuman berbahan dasar kacang mete [bukan sebagai minuman pengganti];
minuman berbahan dasar kacang polong [bukan sebagai bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar kedelai, selain
pengganti susu; minuman berbahan dasar kedelai, selain sebagai bahan pengganti susu; minuman berbahan dasar kelapa;
minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol yang mengandung susu;
minuman berbahan dasar rumput laut; minuman berbahan dasar sayuran; minuman berbahan dasar sereal bukan sebagai
pengganti susu; minuman berbahan dasar wijen, selain pengganti susu; minuman berbentuk bubuk untuk minuman penambah
tenaga; minuman berenergi; minuman berenergi yang mengandung kafein; minuman berkarbonasi beku; minuman
berkarbonasi rasa buah; minuman berkarbonasi tanpa-alkohol; minuman berprotein; minuman buah; minuman buah asam
jawa; minuman buah atau sayuran campuran [smoothies]; minuman buah beku; minuman buah dan jus buah; minuman buah
es; minuman cincau; minuman cola; minuman dan sediaan kadar rendah kalori non-alkohol di kelas ini untuk membuat
minuman tersebut; minuman dan sediaan non-alkohol untuk membuat minuman tersebut; minuman dari kacang polong/ercis;
minuman dari rumput laut; minuman dawet; minuman dengan cita rasa tidak mengandung alkohol, tidak mengandung soda;
minuman dengan kadar alkohol rendah; minuman dengan penambah aroma; minuman ekstrak kacang; minuman ekstrak
sayuran; minuman elektrolit dalam sifat minuman isotonik tanpa-karbonasi; minuman elektrolit isotonik tanpa-karbonasi;
minuman energi; minuman energi instan yang tertanam dalam cangkir cetak 3D-polycapsule; minuman es buah; minuman
fermentasi lacto berbahan dasar buah; minuman fermentasi lacto berbahan dasar sayuran; minuman guarana (sejenis maple);
minuman gurana; minuman hipotonik dan hipertonik (untuk penggunan dan/atau sebagai persyaratan yang dibutuhkan oleh
para atlit); minuman isotonik; minuman jeli; minuman jeli herbal, bukan untuk keperluan medis; minuman jus anggur, tanpaalkohol; minuman jus apel; minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah
tanpa-alkohol dengan kandungan susu; minuman jus cranberry; minuman jus jeruk; minuman jus lidah buaya; minuman jus
nanas; minuman jus prem; minuman jus sayuran tanpa-alkohol; minuman jus tomat; minuman kacang hazelnut; minuman
kolang kaling; minuman labu putih; minuman lidah buaya, tanpa-alkohol; minuman malt tanpa-alkohol; minuman mengandung
ion dan minuman pengembang otot; minuman mineral tidak beralkohol dan glukosa tambahan; minuman nabati; minuman
nata de coco; minuman non alkohol yang terbuat dari air mineral dan berbagai macam potongan buah; minuman non-alkohol
berbahan dasar biji-bijian; minuman non-alkohol mengandung bubur; minuman non-obat mengandung nutrisi dan vitamin
tambahan (bukan untuk keperluan pengobatan); minuman olahraga; minuman olahraga dan minuman berenergi; minuman
olahraga yang diperkaya protein; minuman olahraga yang mengandung elektrolit; minuman pemulihan; minuman penambah
nafsu makan, tanpa-alkohol; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein; minuman
protein untuk digunakan sebagai pengisi makanan dan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan; minuman rasa
berkarbonasi; minuman rasa buah; minuman rasa dengan karbonasi tanpa-alkohol; minuman ringan; minuman ringan
beraroma kopi; minuman ringan berbahan dasar buah dengan aroma teh; minuman ringan dengan aroma teh; minuman
ringan rasa buah; minuman ringan rendah kalori; minuman ringan tanpa-karbonasi; minuman sarang burung walet; minuman
sari apel; minuman sari kacang; minuman semi beku yang mengandung soda; minuman sereal instan; minuman sirup buah
dengan air; minuman tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol dengan aroma cokelat; minuman tanpa-alkohol dengan aroma
kopi; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus buah; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng; minuman
tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng merah; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng putih; minuman
tanpa-alkohol dengan kandungan jus jahe; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus sayuran; minuman tanpa-alkohol
yang aroma teh; minuman tanpa-alkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman tanpa-alkohol yang terbuat dari rumput
laut; minuman tanpa-alkohol, selain pengganti susu; minuman tidak beralkohol dengan kadar kalori rendah, minuman tidak
beralkohol; minuman tidak beralkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman whey; minuman yang diperkaya dengan
protein; minuman yang diperkaya nutrisi; minuman yang diperkaya protein nabati; minuman yang terdiri dari campuran jus
buah dan sayuran; minuman, yaitu, air minum, air minum dengan rasa, air mineral dan air soda dan minuman non-alkohol
lainnya, yaitu, minuman ringan, minuman penambah tenaga dan minuman untuk olah raga; must (jus buah); nektar buah,
tanpa-alkohol; orange squash (sirup); orgeat (sirup); pale ale (Bir); pastilles untuk minuman boba; pembuat bir untuk
pembuatan bir; persiapan berbahan dasar serangga untuk membuat minuman tanpa-alkohol; persiapan untuk membuat air
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aerasi; persiapan untuk membuat bir; persiapan untuk membuat minuman tanpa-alkohol; porter [bir]; punch buah, tanpaalkohol; ragi yang lebih rendah; ramune [Minuman bersoda Jepang]; rice beer (Bir hasil dari fermentasi beras); root beer
(minuman tradisional Amerika Utara, dengan atau tanpa alkohol); sangrita [minuman tanpa-alkohol]; sari buah apel, tanpaalkohol; sari buah mangga tanpa alkohol; sari buah sirsak tanpa alkohol; sari buah tanpa alkohol; sarsaparilla [minuman tanpaalkohol]; sediaan untuk membuat air berkarbonasi; serbat [minuman]; serbuk digunakan dalam persiapan minuman air kelapa;
serbuk digunakan dalam persiapan minuman berbahan dasar buah; shandy (sejenis bir dengan kandungan jeruk lemon);
sikhye [minuman khas korea dari nasi yang difermentasi dengan tepung ragi]; sirup; sirup buah untuk membuat minuman;
sirup dan olahan tanpa-alkohol lainnya untuk membuat minuman; sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; sirup green
tea; sirup malt untuk minuman; sirup red tea; sirup rempah; sirup untuk limun; sirup untuk membuat air mineral dengan rasa;
sirup untuk membuat limun; sirup untuk membuat minuman; sirup untuk membuat minuman berbahan dasar (air daih); sirup
untuk membuat minuman rasa buah; sirup untuk membuat minuman ringan; sirup untuk membuat minuman tanpa-alkohol;
sirup untuk minuman; sirup, konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman; smoothie; smoothie (sari sayuran); smoothie
yang mengandung biji-bijian dan gandum; smoothie yang mengandung larva serangga; smoothie yang mengandung
serangga; smoothies [minuman buah, buah yang mendominasi]; smoothies [minuman buah-buahan non alkohol]; smoothies
[serangga mendominasi]; soda krim; soda pop; still water (air tanpa karbonasi); stout (sejnis bir); sujeonggwa [minuman kayu
manis tanpa-alkohol dengan kesemek kering]; tablet (serbat) efervesen dan bubuk efervesen untuk minuman===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 103 rue Jean Jaurès, 94700 Maisons-Alfort, France
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SPRINGALINE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 30
: ===Ekstrak ragi; Penguat rasa; Perasa, selain minyak esensial, untuk makanan dan minuman; Sediaan aromatik untuk
makanan; ragi*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033482
: 17/05/2021 23:04:36
:
: BIO SPRINGER

: DID2021033483
: 17/05/2021 23:11:10
:
: PT WILLOWOOD AGRISCIENCES INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Office 8, Level 18-A, Jln. Jend. Sudirman Kav 52-53 Sudirman Central Business
District (SCBD) Lot. 28, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
: Yanto Kharisno S.H.
: Pondok Pekayon Indah Blok BB45 No.10, Pekayon Jaya, Kota Bekasi 17148

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GlyPax
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 5
: ===Lem kecoa; Lem semut; Lem tikus; fungisida; herbisida; insektisida; lem lalat; pestisida pertanian; pestisida untuk
keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan rumah tangga; racun tikus; rodentisida; sediaan pemusnahan siput; sediaansediaan untuk memberantas dan membasmi binatang perusak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

740

: DID2021033484
: 17/05/2021 23:16:14
:
: BIO SPRINGER

540 Etiket

: 103 rue Jean Jaurès, 94700 Maisons-Alfort, France
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SPRINGAROM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 30
: ===Ekstrak ragi; Penguat rasa; Perasa, selain minyak esensial, untuk makanan dan minuman; Sediaan aromatik untuk
makanan; ragi*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033485
: 17/05/2021 23:17:07
:
: PT WILLOWOOD AGRISCIENCES INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Office 8, Level 18-A, Jln. Jend. Sudirman Kav 52-53 Sudirman Central Business
District (SCBD) Lot. 28, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
: Yanto Kharisno S.H.
: Pondok Pekayon Indah Blok BB45 No.10, Pekayon Jaya, Kota Bekasi 17148

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ValXtra
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 5
: ===Lem kecoa; Lem semut; Lem tikus; fungisida; herbisida; insektisida; lem lalat; pestisida pertanian; pestisida untuk
keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan rumah tangga; racun tikus; rodentisida; sediaan pemusnahan siput; sediaansediaan untuk memberantas dan membasmi binatang perusak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033506
: 18/05/2021 09:59:46
:
: MYCHAEL SWANI TANZIL B

540 Etiket

: JLN SUNTER MAS TIMUR BLOK R/2 KEL. SUNTER JAYA KEC. TANJUNG PRIOK,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14360
: Ika Citra Dewi S.T
: CIDID LAW FIRM & IP SERVICES Menara Karya Lantai 28, Jl. H.R. rasuna Said
Blok X-5. Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CAPELLA SKIN CARE
: Secara konseptual, merek “CAPELLA SKIN CARE” memiliki makna bintang yang paling terang di rasi
Auriga, tercerah keenam di langit malam dan tercerah ketiga di langit utara setelah Arcturus dan Vega.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
:
===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah,
mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker
pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner,
pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang-barang kosmetik yaitu
minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat
bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara
gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Cairan untuk rambut (kosmetik); Esensi
untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik); Gel,
minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Hyaluronic serum; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda
Jerawat non-medis; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat,
tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk manusia;
Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis
dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata
(glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krem Jerawat Non Medis; Krim
Badan area sensitif (kosmetik); Krim bernutrisi; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim dan minyak
untuk berjemur; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik);
Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim mata;
Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab; Krim
pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pembersih (kosmetik); Krim tabir surya; Krim untuk keperluan
kosmetik; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik);
Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area
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di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak,
losion dan busa stelah bercukur; Losion dan serum; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk dipakai
setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit
kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai
penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan
kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab
anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik);
Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit;
Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata,
penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona
wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Ramuan kosmetik untuk
mandi; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun anti keringat; Sabun cair wajah; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil
(kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun untuk muka; Scrub untuk
keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan
bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan
alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan
kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan
kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan pembersih
badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner,
pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik;
Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan
kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan
penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Semprotan pelembab
wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum antipenuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum
pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum untuk keperluan kosmetik; Susu pelembab pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah;
Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab,
susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih
diresapi dengan kosmetik; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; bedak wajah kosmetik; body butter
untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik];
cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel
untuk tubuh (kosmetik); kosmetik; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan
kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung
obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut;
kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik
perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tidak
mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu
mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk leher; kosmetik
untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik
yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik,
yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik,
Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk
tubuh dan tangan; krim; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk
keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim
berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion
kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan sediaan setelah matahari; krim dingin untuk
keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk
perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk
perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tangan, dan tubuh; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit
untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim malam; krim masker tubuh; krim mata; krim
mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim nonobat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim
pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih; krim pembersih
[kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim
pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim pengkondisi;
krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim
perlindungan rambut; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan
kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanpa obat
untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat
untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
untuk bahan kulit; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan
wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk
mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim
untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
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wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi;
krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; krim,
minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion
kosmetik; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion, krim, pelembab, minyak dan susu
yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion berjemur
kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan
minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan
kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh
dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik;
lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk
keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh
pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up
[kosmetik]; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; masker kecantikan, krim dan minyak
untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh,
pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis,
kapas untuk kecantikan; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk
keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; minyak
berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak
pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih
badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu
unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan
kosmetik; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan
sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih tata rias wajah ,
pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik;
penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi
pelembab; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; produk dan
sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung
matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik];
produk sabun; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun kosmetik; sabun kulit;
sabun non-obat untuk wajah; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun untuk kulit; sabun untuk perawatan tubuh; sabun
wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk
mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak
mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan
busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur
untuk mandi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo
kering; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit
[kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan
kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut;
sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk
berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik
untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari;
sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh;
sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah
dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan
kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan
untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika
untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner,
pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion,
sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo;
sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan
wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik;
sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk
keperluan kosmetik; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan,
membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; sediaansediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; semprotan tubuh
untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian;
serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat
untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah
(kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu
kecantikan; susu pelembab; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih;
susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu setelah matahari [kosmetik]; susu tubuh; susu wajah dan
lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk
digunakan pada kulit; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan
kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab
sebelumnya; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion
kosmetik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner
wajah; toner wajah kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat,
lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033507
: 18/05/2021 10:00:43
:
: Abdul Qayyum

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Kediri No. 74, Kota Medan, Sumatera Utara, 20152
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Bushra
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Bushra merupakaan penamaan
: 30
: ===Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Hasil produksi Madu;
Madu untuk Makanan manusia; Madu zaitun; Makanan batang berenergi berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar
madu; Minuman berbahan dasar madu; Olesan manis (madu); air madu; bubuk madu mentah kering [pemanis alami]; glasir
madu treacle untuk ham; gula madu herbal; gula, madu, sirup; gula, madu, tetes (treacle); madu; madu Manuka; madu
campuran; madu chancaca; madu herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu mongso; madu mustard; madu untuk
makanan dan minuman; madu, madu sirup; saus madu mustard; saus mustard madu; sayatan madu untuk ham; tablet madu
herbal [permen]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033508
: 18/05/2021 10:03:17
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GUDANGWALLSTICKER88
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Hitam dan Putih.
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha;
Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Administrasi sistem dan portal daring yang memungkinkan promosi kegiatan
kebugaran dan kesehatan; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen ekspor-impor peralatan dan
perlengkapan bayi; Agen penjualan; Agen-agen Penjualan Elektronik; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui
jaringan-jaringan komputer global; Aktivitas konsultasi manajemen; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan;
Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Asistensi bagi konsumen untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa
melalui jaringan komputer global; Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; Counter untuk penjualan es krim;
DEPARTMENT STORE; Dealer motor; Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; Distribusi materi publisitas (selebaran,
prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk penjualan jarak jauh) baik yang melintasi perbatasan atau tidak;
Distributor Elektronik; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; Distributor peralatan dan perlengkapan
bayi; Distributor perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Gerai penjualan makanan dan
minuman; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan
komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan
penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode pemberian diskon hak istimewa; Impor, ekspor, promosi
penjualan untuk pihak ketiga dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata,
bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik;
Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Invoicing perpajakan; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen
penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik;
Jasa akunting; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk farmasi; Jasa distribusi; Jasa ecer yang berkaitan dengan
peralatan teknologi informasi; Jasa evaluasi komersial; Jasa grosir; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan
(merger) dan pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman;
Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa
konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan pelelangan
secara online; Jasa layanan pengadaan produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk
bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin dan instrumen-instrumen pneumatik atau hidrolik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan
komunikasi informasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-
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mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
peralatan dan instrumen audio dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video,
atau penerima audio-video; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi
kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan
minuman; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated
External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat
berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di
bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik
untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran
gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA
untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu,
mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk
keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat
bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh
manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel
untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam),
mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap
debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara
elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk
keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk
keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot); Jasa
layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real
estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel
dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium,
apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Jasa
marketing untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan
via website; Jasa pemberian nasihat mengenai produk farmasi untuk keperluan diet; Jasa pemesan dan penjualan barang
secara online; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari
pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan
mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat,
tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan
barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang
melalui pos atau remote control media elektronik dan melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa
pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa pengadaan teh hijau untuk orang lain;
Jasa pengurusan dan perijinan stnk; Jasa penjualan alat - alat berkemah; Jasa penjualan alat kendali jarak jauh; Jasa
penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan
barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan drone dan drone kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa
penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan
grosir untuk pemanas air, peralatan dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan permainan video yang
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dapat diunduh; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan online untuk pakaian bersepeda;
Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda
listrik; Jasa penjualan parfum dan wewangian; Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan perlengkapan berkemah; Jasa
penjualan perlengkapan mendaki gunung; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan ritel dan
grosir untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik; Jasa penjualan suku cadang alat - alat
musik; Jasa penyediaan fasilitas biro bisnis; Jasa perantara komersial dalam bidang peralatan komunikasi yang portabel,
yaitu, handset, walkie-talkie, telepon-telepon satelit dan asisten digital pribadi (PDA), telepon-telepon bergerak; Jasa perantara
komersial untuk alat pemanas; Jasa perantara komersial untuk komputer-komputer; Jasa perantara komersial untuk mesin
dan perlengkapan kantor; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa
perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan
peralatan medis; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin; Jasa perantara komersial untuk
mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa
perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga; Jasa perantara komersial untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara
komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa
perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal
Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan
kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk
keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang
medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis,
sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan
kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan
medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagianbagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi
sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk diagnosa (diagnostic reagent) untuk keperluan medis; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan
tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga
listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan
rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa perantara komersial untuk
produk-produk farmasi; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa perdagangan eksporimpor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang; Jasa periklanan dan pemasaran yang
dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari
pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan
bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral; Jasa pialang penjualan barang; Jasa
pialang untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan
komputer dan situs web (website); Jasa publisitas luar ruangan; Jasa ritel dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang
menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata
pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai
plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempattempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; Jasa ritel sehubungan dengan
pemutar media portabel; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; Jasa ritel yang berkaitan dengan tekstil,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (ecigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok,
korek api, alat penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok
elektronik; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir yang menampikan peralatan dan instrumen medis
untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan
rumah tangga; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang
menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian,
penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa
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toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio,
video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko
retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer,
rekaman audio, publikasi elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan
instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika;
Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat
wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin;
Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan
penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Jasa-jasa kliping berita; Jasa-jasa penyediaan informasi, dan
layanan jual beli tentang akar rumput; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkat-perangkat keras dan barangbarang yang berkaitan dengannya; Kampanye pasar; Keagenan tenaga kerja; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Konsultasi
manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua
angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri
konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan,
asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan
bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan,
perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi; Konsultasi perdagangan produk
UMKM di dalam dan luar negeri; Konsultasi sarana dan pra sarana bagi kegiatan UMKM; Konsultasi yang berkaitan dengan
hubungan masyarakat; Layana agen penjualan yang menampilkan penggorengan; Layanan administrasi bisnis yang
disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan agen penjualan untuk pintu
lipat dari logam; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat non-logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan alas kaki
untuk mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat penggosok
tubuh; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat
gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan agen penjualan yang menampilkan
aparatus perawatan gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan bagasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
bantal Korea, Bangsuk; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan agen penjualan yang
menampilkan botol terisolasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan buku dan publikasi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan agen penjualan yang
menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan agen
penjualan yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kantong dengan penutup
untuk penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan karpet; Layanan agen penjualan yang
menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan
keranjang sampah; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen
penjualan yang menampilkan kertas perak; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan
elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali digital; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali elektrik
yang dapat dilipat; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
lemari bukan logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan panci
untuk memasak; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan agen penjualan yang menampilkan pemanggang; Layanan agen penjualan
yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan
agen penjualan yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen penjualan yang menampilkan penjernih udara untuk
kendaraan; Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan
dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan perlengkapan mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sediaan untuk
memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan agen penjualan yang menampilkan serbet; Layanan agen
penjualan yang menampilkan setrika uap; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sterilisasi pengering
piring; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas kecil
untuk bepergian; Layanan agen penjualan yang menampilkan tembakau; Layanan agen penjualan yang menampilkan tempat
dan kotak sabun; Layanan agen penjualan yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tikar; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan
agen penjualan yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan tusuk gigi;
Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan agen
penjualan yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah
plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multiguna; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan agen penjualan
yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan lapisan
kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan peralatan memasak portabel untuk
penggunaan di luar ruangan; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk
penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan
pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas
rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca
lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain.; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan
dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang;
Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen
usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data tersebut
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menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan distribusi dalam
bidang perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer, program permainan, konten permainan
komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan
fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan iklan yang
berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel
perangkat keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon,
potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain;
Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras logam; Layanan konsultasi
untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan manajemen
bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan manajemen risiko
bisnis; Layanan nasehat untuk informasi bisnis dan akuntansi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan
sosial dengan bisnis; Layanan pemrosesan kantor; Layanan pengaturan rapat perusahaan; Layanan pengembangan bisnis,
seperti menyediakan bantuan untuk perusahaan pemula milik pihak lain; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel
online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan penyedia informasi secara
daring termasik informasi terkait dengan pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu kredit.; Layanan penyedia
informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan perantara bisnis; Layanan perantara yang
berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan promosi dan publisitas; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan ritel
online barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki; Layanan ritel online
yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online
yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan dengan
tutup kepala; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian; Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar, minyak bumi, minyak,
pelumas, gemuk; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil;
Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko grosir yang menampilkan alas kaki untuk
mandi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan alat penggosok
tubuh; Layanan toko grosir yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko grosir yang menampilkan
alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan
toko grosir yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko grosir yang menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan
toko grosir yang menampilkan deterjen untuk keperluan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk abrasif untuk
menggosok kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko grosir yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko grosir yang menampilkan
kabinet dan lemari plastik; Layanan toko grosir yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
Layanan toko grosir yang menampilkan karpet; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan
domestik atau rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko grosir yang
menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan kertas perak; Layanan toko
grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko grosir
yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali digital; Layanan toko
grosir yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan
toko grosir yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan lemari
bukan logam; Layanan toko grosir yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko grosir
yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko grosir
yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir yang menampilkan pemanggang; Layanan toko grosir yang
menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan penggorengan; Layanan toko grosir yang
menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko grosir yang
menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko grosir
yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak portabel
untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko grosir yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan
lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan serbet; Layanan toko grosir yang menampilkan
setrika uap; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat untuk
membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko grosir yang menampilkan tas
dan dompet; Layanan toko grosir yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko grosir yang menampilkan teko
kopi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan toko grosir yang menampilkan tepung
dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko grosir yang menampilkan tikar; Layanan toko grosir yang menampilkan
tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko
grosir yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan
makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko grosir yang
menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah rumah tangga
portabel multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko
grosir yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko ritel menampilkan selempang
jendela dari logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko ritel online; Layanan toko
ritel online menampilkan rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman video, dan produk yang
terkait dengan musik; Layanan toko ritel online yang menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang
menampilkan topi; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel untuk engsel
pintu dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat non-logam; Layanan toko
ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko ritel
yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang
dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko ritel yang menampilkan
alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang
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menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang
menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus perawatan gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko ritel yang menampilkan blender tangan nirkabel;
Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko ritel yang menampilkan cangkir bukan logam mulia;
Layanan toko ritel yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan gantungan
baju; Layanan toko ritel yang menampilkan gulungan toilet; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk abrasif untuk
menggosok kulit; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko ritel yang menampilkan
kabinet dan lemari plastik; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
Layanan toko ritel yang menampilkan karpet; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan
domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko ritel yang menampilkan
keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan kertas perak; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak
esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak makanan
pendamping; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali digital; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko ritel yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara
untuk makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko ritel yang menampilkan
panggangan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang menampilkan
pemanggang; Layanan toko ritel yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan
pembungkus untuk penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel
yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang
menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel
yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan memasak portabel
untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko ritel yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya
untuk keperluan mencuci; Layanan toko ritel yang menampilkan serbet; Layanan toko ritel yang menampilkan setrika uap;
Layanan toko ritel yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat untuk membersihkan;
Layanan toko ritel yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet;
Layanan toko ritel yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko ritel yang menampilkan tempat dan kotak
sabun; Layanan toko ritel yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko ritel yang
menampilkan tikar; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang
menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko ritel yang
menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
dapur; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan
barang dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web secara ritel
online; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online;
MINI MARKET; Manajemen Usaha; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen bisnis dan layanan
konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare
dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan; Manajemen bisnis dan pengoperasian
hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain; Manajemen data; Manajemen usaha dan operasi
pusat data; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Membantu perusahaan-perusahaan untuk
mendapatkan kontrak pemerintah; Memberikan informasi dan analisis yang berkaitan dengan data pasar ekonomi;
Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website);
Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan informasi,
berita, dan komentar di bidang bisnis hiburan; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web
ritel online orang lain; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi pelacakan mengenai pelacakan aset dalam
perjalanan, yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis;
PASAR SWALAYAN; PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pemasangan poster; Pemasaran dan periklanan pada
jasa keuangan dan asuransi; Pembelian Madu dan Hasil produksi madu; Pembukuan perniagaan; Pembukuan perusaahan;
Pemotongan pajak; Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Penelitain Perniagaan; Penelitian perniagaan
dan pemasaran madu; Penempatan personel, yaitu jasa penyediaan pekerja terlatih dan material untuk mengelola dan
mengerjakan pembersihan peralatan industri dengan benar, yaitu, reaktor, kapal, tangki, menara vakum, penukar panas,
perpipaan, kolom penyulingan, dan peralatan industri lainnya.; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan
barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengaturan dan
pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; Pengelolaan arsip perniagaan;
Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengelolaan informasi perpajakan; Pengelolaan laporan
proyek bisnis; Pengiklanan di surat kabar; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Penjualan
barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan
barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris
barang-barang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris peralatan
dan perlengkapan selam; Penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai data demografis; Penyediaan informasi
komersial melalui internet global; Penyediaan informasi komersial melalui jaringan komputer; Penyediaan informasi konsumen
melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi,
termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa layanan
informasi publisitas; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Penyediaan program penghargaan insentif bagi pelanggan melalui
pemberian hadiah bonus dan layanan insentif untuk perjalanan udara yang sudah berkali-kali, yaitu, fasilitas transit lounge
untuk relaksasi penumpang, layanan maskapai penerbangan prioritas khusus dengan layanan reservasi, peningkatan
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pemrosesan tiket bandara, percepatan prosedur menunggu panggilan penerbangan, check-in prioritas, check-in lobi prioritas,
service center khusus dan jalur untuk kumpulan penumpang elite, prioritas khusus dan percepatan pemrosesan keamanan,
percepatan layanan penanganan di pintu masuk dan keberangkatan pesawat, peningkatan akomodasi tempat duduk,
peningkatan ruang pribadi termasuk hiburan khusus, koneksi komputer, peningkatan layanan penyediaan makanan dan
pemberian voucher dengan nilai-nilai yang telah ditentukan untuk penumpang elite, pengiriman bagasi prioritas, peningkatan
dan percepatan respons customer service untuk penumpang elite; Peragaan barang; Perbandingan harga dan evaluasi
berbagai produk; Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar komputer dan
perlengkapannya dan piranti lunak; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Periklanan
melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan,
pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang
sosialisasi untuk tujuan bisnis; Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman
video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi
penjualan akun kartu kredit melalui administrasi program pemberian insentif; Promosi penjualan produk elektronik, video
dan/atau audio untuk orang lain; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain melalui toko,
Internet atau katalog produk; Promosi penjualan untuk pihak lain melalui jaringan komputer; Pusat perbelanjaan komprehensif
melalui internet; Saran manajemen pemasaran; Supermarket bahan bangunan; TOKO SERBA ADA; Tempat penyelenggara
kursus penyelaman (diving) untuk tujuan komersial; Tempat yang menjual berbagai macam bir; Toko Eceran Elektronik; Toko
Grosir Elektronik; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko barang-barang grosir; Toko eceran aluminium; Toko eceran
yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran
yang menjual produk susu; Toko jam tangan; Toko kue; Toko makanan online; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman
online; Toko minuman panas dan dingin; Toko online dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang
merchandise karakter animasi; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko parfum; Toko perabotan;
Toko perlengkapan bayi; Toko yang menjual kosmetik; Toko yang menjual pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa
es dan buah; Toko-toko Grosir Elektronik; administrasi komersial untuk barang dan jasa bagi orang lain; administrasi pusat
data dalam bidang data besar (big data); administrasi usaha; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran
penjualan; advertising to promote the sale of products and the use of services by the point accumulation method or discount
privilege grant method; agen agregat penjualan dan penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen impor-ekspor; agen
penjualan barang baik eceran maupun grosir; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan
penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan
untuk mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perusahaan lokal dan
asing untuk memberikan penawaran untuk berbagai produk, yaitu, penetapan harga barang atau jasa; agen untuk penerbitan
kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; agency services
of products, services and company on the internet; analisa informasi bisnis; analisis biaya; analisis dan studi atas informasi
yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan lingkungan melalui penelitian pasar dan studi-studi
per-iklanan; analisis tren bisnis; analitik data bisnis, yaitu, mengumpulkan dan melaporkan data kebugaran, informasi
pembayaran dan data bisnis lainnya ke departemen sumber daya manusia serta bisnis kebugaran dan kesehatan; audisi
seniman pertunjukan (pemilihan personil); bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender; bantuan bisnis
untuk orang lain dalam pendirian organisasi kemanusiaan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan;
desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; distribusi bahan periklanan; distribusi barang promosi; distribusi barang-barang
(bukan layanan-layanan transportasi) (agen, grosir, layanan-layanan representatif); distribusi materi iklan dan penyebaran
pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distributor aluminium; general office work regarding management of
pecuniary claim by computer; grosir dan eceran film, rekaman suara, karya sastra, karya dramatis, karya musik dan karya
artistik; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan promosi perusahaan; iklan komersial; iklan komersial perusahaan;
iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan, promosi, dan layanan keagenan; informasi bisnis;
informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan pertanyaan bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk
konsumen terkait dengan diet [tempat konsultasi konsumen]; informasi usaha untuk tinjauan umum perusahaan termasuk
pengoperasian usaha, ukuran bisnis dan informasi lainnya; issuing of trading stamp; issuing, clearing and managing point
cards; issuing, issuing intermediary and clearing of trading stamp, coupon, point accumulation type card and discount privilege
card; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); jasa agen
periklanan; jasa agen pesanan pembelian; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent
(manajemen bisnis seniman pertunjukan); jasa analisis pasar; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial;
jasa bantuan untuk perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa diskon (-untuk pengecer, untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk lembaran
dan gulungan aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk
perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk segar; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa eceran atau grosiran
untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa evaluasi statistik data pemasaran; jasa grosir dan eceran; jasa iklan dan promosi;
jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa informasi komersial yang disediakan oleh akses ke database komputer;
jasa jasa katalog toko eceran; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi manajemen; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa
konsultasi rekrutmen bisnis; jasa konsultasi usaha mengenai distribusi komersial dan penyediaan informasi yang berhubungan
dengannya; jasa konsultasi yang berhubungan dengan kontrak untuk pembelian barang; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis,
manajemen bisnis dan pemasaran; jasa kumpulan statistik untuk bisnis; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas
organisasi dan sumber daya); jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa manajemen
bisnis di bidang pendidikan; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa organisasi dan manajemen program
promosi insentif dan penjualan; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa pembuatan indeks informasi, situs dan
sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya untuk pihak lain;
jasa penagihan; jasa penelitian dan konsultasi yang berkaitan dengan promosi, operasi, dan penjualan di pasar domestik dan
luar negeri barang dan jasa yang diproduksi di Taiwan, yaitu, konsultasi riset pasar; jasa penerbitan, pengelolaan dan
penyelesaian kupon dan poin untuk mempromosikan barang dan jasa; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran
secara online; jasa penggabungan (merger) dan akuisisi bisnis; jasa pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan;
jasa pengumpulan data; jasa penilaian perusahaan; jasa penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa penjualan dan
publisitas; jasa penjualan grosir produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan
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ikan; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan
produk baja ringan; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan ritel produk garam
kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan farmasi; jasa penjualan: atap baja ringan
,galvalum, reng, hollow, atap Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium, kanal c; jasa penyaluran gas secara ritel
(eceran); jasa penyediaan data bisnis; jasa penyediaan portal online berbasis web yang memberikan pelanggan akses ke
informasi akun penjualan mereka, informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan pesanan,
informasi manajemen inventaris, dan informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia; jasa
perdagangan aluminium; jasa perdagangan gas; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan
promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa periklanan,
pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial;
jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi
(optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu,
penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang lain; jasa prakiraan ekonomi; jasa produksi iklan; jasa promosi dan
pemasaran secara online; jasa ritel; jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak
beralkohol; jasa sistemisasi data dalam database komputer; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa toko retail
secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala,
dan alas kaki; jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; jasa untuk membantu membangun jaringan kontak bisnis; jasa
untuk memperoleh statistik bisnis untuk orang lain; jasa yang berkaitan dengan analisis data usaha dalam transaksi
konsumen dan perilaku konsumen; jasa-jasa analisis dan studi informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini)
para konsumen dan tindak tanduk (behaviour) melalui penelitian pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa grosir terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasajasa konsultasi yang berkaitan dengan pencaharian karyawan-karyawan; jasa-jasa loyalitas pelanggan sehubungan dengan
jasa-jasa hotel dan resor; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan
komersial dan periklanan; jasa-jasa pemilihan (seleksi), penilaian dan pemeriksaan kesehatan pada karyawan untuk tujuan
pencaharian (penerimaan) karyawan; jasa-jasa penempatan dan pencaharian para karyawan untuk sementara; jasa-jasa
pengorganisasian untuk menggelar acara dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang makanan hewan untuk tujuan
promosi; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa strategi perniagaan; jasa-jasa toko ritel
online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga;
jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola,
menyalurkan dan melayani periklanan, untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan
kinerja periklanan; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan
diklasifikasikan melalui jaringan komputer global; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari
Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan
tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi
dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa
rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi data untuk orang lain; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet
dan jaringan elektronik, komputer dan jaringan komunikasi lainnya; kompilasi laporan medis; kompilasi purwa rupa
(prototypes) bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; konsultasi bisnis dan informasi bisnis untuk menyediakan
program komputer pada jaringan data; konsultasi bisnis di bidang telekomunikasi; konsultasi bisnis mengenai kegiatan
pemasaran; konsultasi usaha di bidang sistemasi informasi ke dalam database komputer; konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor; kutipan harga untuk barang atau jasa; layanan
administrasi dan manajemen personalia dan sumber daya manusia; layanan agen produk, layanan dan perusahaan di
internet; layanan analitik bisnis; layanan berbasis langganan menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang
dapat diunduh; layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak untuk
digunakan dalam analisa bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis dan
layanan bantuan bisnis; layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis, yaitu,
menyediakan informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan
pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data komputer; layanan bisnis, yaitu, penyediaan database komputer
mengenai pembelian dan penjualan berbagai macam produk dan layanan pihak lain; layanan eceran atau grosir untuk
peralatan CCTV; layanan eceran atau grosir untuk peralatan sistem keamanan; layanan eceran untuk pelumas dan bensin;
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layanan evaluasi bisnis; layanan grosir untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk tempat tidur untuk hewan; layanan
grosir untuk yogurt beku; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan,
pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok,
gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal
selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan
mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan dan pemasaran secara daring
untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan
konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan perencanaan dan pemulihan bencana;
layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk memungkinkan entitas
bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-profit organizations)
untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang lebih besar ke jaringan
komunikasi global; layanan konsultasi pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis, manajemen
bisnis, organisasi bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan manajemen bisnis; layanan manajemen
hubungan pelanggan; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pemasaran email; layanan
pemasaran online; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan pemesanan online yang menampilkan musik dan video yang
direkam sebelumnya; layanan penagihan; layanan pencarian dan penempatan eksekutif; layanan pencarian informasi di
internet dengan menggunakan program kecerdasan buatan untuk orang lain; layanan pencarian informasi yang dilaksanakan
dengan menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain; layanan penempatan magang; layanan pengaturan dan
pelaksanaan pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan penyediaan
informasi bisnis, konsumen, dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan perencanaan
karir, penempatan tenaga kerja, dan informasi; layanan perencanaan media; layanan periklanan dan manajeman untuk
penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah,
kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket
berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu,
sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan
berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan;
layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan ritel atau layanan grosir untuk foto dan gambar yang dapat diunduh;
layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak
permainan untuk mesin permainan video untuk penggunaan di rumah dan permainan yang dapat digenggam dengan layar
kristal cair; layanan ritel lilin wangi; layanan ritel online; layanan ritel untuk makanan hewan peliharaan; layanan ritel untuk
peralatan golf; layanan ritel untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel untuk persiapan dokter hewan; layanan
ritel untuk produk susu; layanan ritel untuk sepatu; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk tas dan dompet kulit; layanan
ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan ritel yang
berkaitan dengan utas; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan
minuman; layanan rujukan dan penempatan pribadi; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35; layanan
tampilan merchandising bisnis; layanan toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan persiapan
wewangian; layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan toko online yang menampilkan jasa Pengaturan
dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel di bidang buku, majalah, majalah,
buletin, jurnal dan publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian umum, disediakan melalui Internet dan
komputer lainnya, jaringan elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program
televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel menampilkan kacamata; layanan toko ritel
menampilkan payung; layanan toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan
CCTV; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online yang menampilkan
hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel online yang menampilkan
mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk audio dan video,
headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan aksesorisnya;
layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan
jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan untuk analisa data besar (big data);
layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan
pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan
pendirian resort hotel, motel, dan restoran; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis seniman
pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi kantor kesemuanya berhubungan
dengan permainan golf; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi
bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan pemasaran; manajemen kantor yang terkomputerisasi;
melakukan survei pasar; membantu dalam eksploitasi atau pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk
pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu penyediaan layanan konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan
mewah untuk memungkinkan mereka mendistribusikan kelebihan stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim
sebelumnya; membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang dan konsultasi pemasaran; memberikan
informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan laptop; memfasilitasi pertukaran dan penjualan dari jasa dan
produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara
menyalurkan iklan video di internet; mempromosikan barang dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain,
dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi
T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya; mempromosikan kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai
masalah yang melibatkan akses ke internet untuk populasi global; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP
untuk paket hiburan langsung; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi
video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi
untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan
komersial dalam hiburan interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan
permainan video; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam energi yang dapat
diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; menyediakan
direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan
sosial lainnya; menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet;
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menyediakan informasi tentang manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin; menyediakan
layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions)
untuk bisnis industri dan komersial; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet; menyiapkan dan menempatkan iklan
luar ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran
(expositions) untuk perusahaan industri dan komersial; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri
dan komersial; minimarket; nasehat manajemen; negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau
pemain musik; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis
atau iklan; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; pekerjaan kantor secara umum
tentang pengelolaan klaim uang oleh komputer; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain;
pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan bisnis; pemasaran kata-kata melalui mulut; pembaharuan
dan pemeliharaan data dalam pusat data komputer; pemberian informasi kepada konsumen di bidang restoran dan makanan,
yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan ulasan restoran; pemrosesan pesanan
administratif; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pencarian
data dalam komputer untuk pihak lain; pencarian database melalui komputer; penelitian dan survei bisnis; penelitian
pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; penempatan produk cetakan dalam
amplop (surat langsung); penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon diskon elektronik)
untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; penerbitan sertifikat hadiah yang memungkinkan untuk ditukar dengan
barang atau jasa; penerbitan stempel perdagangan; penerbitan, pengelolaan, kliring kartu poin untuk mempromosikan
penjualan produk atau menyediakan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon
diskon untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya;
penerbitan, pengelolaan, kliring poin untuk mempromosikan penjualan produk dan menyediakan jasa; penerbitan,
pengelolaan, kliring poin yang dapat diakumulasikan yang diberikan kepada pengguna sesuai dengan harga pembelian
barang dan jasa yang dapat ditukar dengan barang atau jasa atau ditawarkan untuk diskon dan pemyediaan informasi terkait
dengannya; penerbitan, perantara penerbitan dan kliring stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu
diskon
istimewa/ khusus; penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau layanan penyediaan promosi; pengadaan jasa untuk keperluan lain (pemesanan barang dan jasa
untuk keperluan bisnis); pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain); pengadaan
kontrak untuk orang lain; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial;
pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan
transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengecer
toko serba ada; pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas; pengelolaan hubungan pelanggan; pengelolaan laporan bisnis;
pengelolaan resiko bisnis; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising);
pengkajian pemasaran; pengkinian materi periklanan; pengkoordinasian strategi pemasaran pihak ketiga; pengoperasian
usaha situs komunitas di Internet; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan; pengumpulan
data dan analisis statistikal; pengumpulan informasi kedalam database; pengumpulan poin dan poin kliring untuk
mempromosikan penjualan produk dan jasa; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan lagu secara
digital melalui jaringan online; penjualan telepon seluler baik secara online maupun secara langsung; penyatuan, untuk
kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari ritel barang dagangan umum dan situs web dalam jaringan
komunikasi global; penyebaran bahan iklan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan;
penyebaran materi pemasaran; penyedia sistem berbasis web dan portal daring di bidang pemanfaatan sumber daya manusia
dan pusat kebugaran, yaitu, untuk memungkinkan pemanfaatan departemen sumber daya manusia menggunakan pusat
kebugaran untuk menawarkan layanan kepada karyawan, untuk mengelola partisipasi mereka dan untuk penyusunan laporan;
penyediaan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian komputer dan sistem komputer; penyediaan bantuan
bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan barang-barang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel; penyediaan
fungsi kegiatan perkantoran; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi komersial yang berkaitan
dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi komputer; penyediaan informasi mengenai artikel surat kabar, majalah
atau buku melalui Internet; penyediaan informasi mengenai hadiah untuk promosi penjualan; penyediaan informasi mengenai
penjualan dan urutan penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi mengenai penjualan produk;
penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan informasi tentang dunia Kerja, Bisnis melalui
situs web; penyediaan informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola
sebagai data elektronik) untuk promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan; penyediaan informasi yang berhubungan
dengan harga dan penjual produk; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce;
penyediaan jasa publikasi dan informasi pasar konsumen secara daring; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan
katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode,
tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan,
peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan
penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan
segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara,
pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan jasa ritel online dari situs web
internet yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan,
peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di
kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan
laporan bisnis dan / atau komersial; penyediaan layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan
sumber daya perangkat lunak; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
penyediaan pasar online; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan ruang di Internet
untuk periklanan; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang pada halaman utama
Internet untuk mengiklankan barang dan jasa; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari
penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha); penyelenggaraan analisis bisnis survei riset
pemasaran; penyelenggaraan bisnis dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data; penyelenggaraan
pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian
konsumen dan iklan; penyelenggaraan survei riset pemasaran; penyelidikan, pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan
informasi mengenai sistem stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus;
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penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan terbaru; penyewaan bahan publisitas; penyimpanan data dan pemrosesan
data; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya;
perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang melalui Internet; perdagangan barang; perdagangan eceran
komputer bekas; perekrutan dan pengelolaan pedagang dan anggota stempel perdagangan, kupon, kartu akumulasi poin,
kartu manfaat diskon untuk promosi penjualan atau promosi penjualan; perekrutan dan pengelolaan pedagang, anggota kartu
poin untuk promosi penjualan; perekrutan tenaga kerja; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk
orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk
tujuan promosi; perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media;
periklanan situs bisnis; periklanan, pemasaran, riset pasar; perkiraan dan analisis ekonomi; pernerbitan, pengelolaan, kliring
poin (termasuk poin elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi
terkait dengannya; persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; persiapan milis; persiapan, produksi, dan
penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara
para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan para pelaksana perniagaan (business); presentasi barang melalui media
komunikasi untuk keperluan pengecer; produksi iklan, yaitu, produksi bahan iklan; promosi atas undian berhadian, kompetisikompetisi dan insentif-insentif kepada para pelanggan; promosi penjualan; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi
penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; proses dan verifikasi data yang
terkomputerisasi; providing information the sale of goods offered in the form of shopping malls on internet websites; provision
of business data; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi naskah publisitas/iklan; publisitas dan layanan
pemasaran; publisitas iklan industri dan komersial; recruitment and management of trading stamp, coupon,
point accumulation type card franchise, member; registrasi kendaraan dan layanan pemindahan hak; rekrutmen dan
manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan; riset bisnis dan pemasaran;
segmentasi (pembagian) dan profilisasi data pasar; semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer,
jaringan informasi dan/atau internet; show room (ruang pamer) penjualan mobil bekas; sistemasi informasi ke dalam database
komputer; sistematisasi data dalam database pusat; skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema
insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang dan jasa melalui layanan
telepon dan / atau komputer online; sponsor promosi balapan sepeda; sponsor promosi organisasi yang mempromosikan
pengelolaan dan pelestarian lingkungan; stan penjualan makanan ringan; stan penjualan minuman; studi pasar terkait dengan
layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; supermarket; tata buku; toko; toko bangunan; toko eceran; toko eceran bahan
bangunan; toko grosir; toko online dan offline untuk barang-barang selam; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko
retail handphone; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi; toko roti; toko yang menjual
perhiasan; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produkproduk kopi dan barang-barang terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam
mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021033509
: 18/05/2021 10:04:03
:
: Johnson & Johnson

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, U.S.A.
: IR. Y.T. Widjojo
: Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MYACUVUE
: MYACUVUE : SUATU PENAMAAN

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 45
: ===jasa penyediaan informasi hukum dari database interaktif daring (online); jasa penyediaan informasi keamanan melalui
situs web; jasa penyediaan informasi melalui situs web daring (online) interaktif dibidang perkencanan dan fasilitasi perkenalan
individu dan pengembangan hubungan dan persahabatan; menyediakan situs web (website) yang menampilkan informasi
tentang pengembangan privasi, keamanan, blockchain dan teknologi buku besar yang didistribusikan (distributed ledger
technologies), dan undang-undang tata kelola data (data governance law)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033510
: 18/05/2021 10:06:17
:
: Phimatra Jaya Putra

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jln. Ciganitri Prum Cherryfiled 18 C, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40287
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TreatMe
: TreatMe artinya keinginan perusahan untuk memberikan perawatan terbaik untuk pasien melalui
produk-produk yang dihasilkan. Jadi artinya merawat diri sendiri.

566

540 Etiket

540 Etiket
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Hijau tosca dan gradasi tosca memiliki arti keseimbangan, stabilitas, ketenangan dan kesabaran serta memberikan semangat.
: 3
: ===Obat kumur; Obat kumur oral; Obat kumur tidak mengandung obat; Pasta gigi dan obat kumur; obat kumur anti rongga,
bukan untuk keperluan medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat untuk
hewan peliharaan; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi dan obat kumur tanpa
obat===
: JID2021033511
: 18/05/2021 10:06:50
:
: Syaiful Anwar

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Rasamala I GG L No 48 RT 004 RW OO9 Menteng Dalam, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12870
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PIKUNIKKU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-abu, Biru, Hijau, Merah, Ungu
: 35, 39
: ===jasa informasi penjualan, bisnis dan promosi; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang
dan jasa; penyediaan pasar online; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan tempat
pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; perdagangan barang dan jasa yang terotomatisasi dan
terkomputerisasi untuk orang lain yang disediakan melalui jaringan informasi komunikasi global, yakni, penyediaan pasar
online kepada penjual dan pembeli barang dan jasa===
===jasa pemesanan, jasa reservasi atau informasi untuk wisata perjalanan, jasa reservasi atau informasi; memberikan
informasi perjalanan wisata, melalui Internet; mengatur tur dan wisata perjalanan wisata; mengatur tur perjalanan wisata
sebagai bagian dari paket liburan; mengatur wisata lingkungan melalui situs web; merencanakan dan mengatur tur wisata
keliling dan wisata sehari; pemesanan wisata lingkungan melalui situs web===
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Nama Pemohon
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Alamat Pemohon

: D152021033512
: 18/05/2021 10:07:22
:
: Richard Utama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Veteran Utara No. 169 Kel. Barana Kec. Makassar , Kota Makassar, Sulawesi
Selatan, 90145
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RIWA
: Tidak Ada Terjemahan
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: EMAS
: 32
: ===air mineral; air minum dalam kemasan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021033513
: 18/05/2021 10:11:01
:
: ZHANG ZHAO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Laris Unik
: Tidak Ada Terjemahan
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Uraian Warna

: Merah muda, Hitam dan Putih.

740

540 Etiket

540 Etiket
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Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha;
Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Administrasi sistem dan portal daring yang memungkinkan promosi kegiatan
kebugaran dan kesehatan; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen ekspor-impor peralatan dan
perlengkapan bayi; Agen penjualan; Agen-agen Penjualan Elektronik; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui
jaringan-jaringan komputer global; Aktivitas konsultasi manajemen; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan;
Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Asistensi bagi konsumen untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa
melalui jaringan komputer global; Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; Counter untuk penjualan es krim;
DEPARTMENT STORE; Dealer motor; Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; Distribusi materi publisitas (selebaran,
prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk penjualan jarak jauh) baik yang melintasi perbatasan atau tidak;
Distributor Elektronik; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; Distributor peralatan dan perlengkapan
bayi; Distributor perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Gerai penjualan makanan dan
minuman; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan
komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan
penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode pemberian diskon hak istimewa; Impor, ekspor, promosi
penjualan untuk pihak ketiga dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata,
bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik;
Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Invoicing perpajakan; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen
penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik;
Jasa akunting; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk farmasi; Jasa distribusi; Jasa ecer yang berkaitan dengan
peralatan teknologi informasi; Jasa evaluasi komersial; Jasa grosir; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan
(merger) dan pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman;
Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa
konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan pelelangan
secara online; Jasa layanan pengadaan produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk
bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin dan instrumen-instrumen pneumatik atau hidrolik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan
komunikasi informasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
peralatan dan instrumen audio dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video,
atau penerima audio-video; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi
kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan
minuman; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated
External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat
berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di
bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik
untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran
gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA
untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu,
mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk
keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat
bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh
manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel
untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam),
mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap
debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara
elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk
keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
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diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk
keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot); Jasa
layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real
estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel
dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium,
apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Jasa
marketing untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan
via website; Jasa pemberian nasihat mengenai produk farmasi untuk keperluan diet; Jasa pemesan dan penjualan barang
secara online; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari
pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan
mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat,
tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan
barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang
melalui pos atau remote control media elektronik dan melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa
pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa pengadaan teh hijau untuk orang lain;
Jasa pengurusan dan perijinan stnk; Jasa penjualan alat - alat berkemah; Jasa penjualan alat kendali jarak jauh; Jasa
penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan
barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan drone dan drone kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa
penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan
grosir untuk pemanas air, peralatan dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan permainan video yang
dapat diunduh; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan online untuk pakaian bersepeda;
Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda
listrik; Jasa penjualan parfum dan wewangian; Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan perlengkapan berkemah; Jasa
penjualan perlengkapan mendaki gunung; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan ritel dan
grosir untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik; Jasa penjualan suku cadang alat - alat
musik; Jasa penyediaan fasilitas biro bisnis; Jasa perantara komersial dalam bidang peralatan komunikasi yang portabel,
yaitu, handset, walkie-talkie, telepon-telepon satelit dan asisten digital pribadi (PDA), telepon-telepon bergerak; Jasa perantara
komersial untuk alat pemanas; Jasa perantara komersial untuk komputer-komputer; Jasa perantara komersial untuk mesin
dan perlengkapan kantor; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa
perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan
peralatan medis; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin; Jasa perantara komersial untuk
mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa
perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga; Jasa perantara komersial untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara
komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa
perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal
Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan
kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk
keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang
medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis,
sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan
kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan
medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagianbagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi
sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk diagnosa (diagnostic reagent) untuk keperluan medis; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
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peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan
tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga
listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan
rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa perantara komersial untuk
produk-produk farmasi; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa perdagangan eksporimpor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang; Jasa periklanan dan pemasaran yang
dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari
pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan
bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral; Jasa pialang penjualan barang; Jasa
pialang untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan
komputer dan situs web (website); Jasa publisitas luar ruangan; Jasa ritel dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang
menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata
pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai
plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempattempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; Jasa ritel sehubungan dengan
pemutar media portabel; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; Jasa ritel yang berkaitan dengan tekstil,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (ecigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok,
korek api, alat penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok
elektronik; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir yang menampikan peralatan dan instrumen medis
untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan
rumah tangga; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang
menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian,
penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa
toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio,
video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko
retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer,
rekaman audio, publikasi elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan
instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika;
Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat
wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin;
Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan
penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Jasa-jasa kliping berita; Jasa-jasa penyediaan informasi, dan
layanan jual beli tentang akar rumput; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkat-perangkat keras dan barangbarang yang berkaitan dengannya; Kampanye pasar; Keagenan tenaga kerja; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Konsultasi
manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua
angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri
konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan,
asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan
bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan,
perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi; Konsultasi perdagangan produk
UMKM di dalam dan luar negeri; Konsultasi sarana dan pra sarana bagi kegiatan UMKM; Konsultasi yang berkaitan dengan
hubungan masyarakat; Layana agen penjualan yang menampilkan penggorengan; Layanan administrasi bisnis yang
disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan agen penjualan untuk pintu
lipat dari logam; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat non-logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan alas kaki
untuk mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat penggosok
tubuh; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat
gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan agen penjualan yang menampilkan
aparatus perawatan gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan bagasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
bantal Korea, Bangsuk; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan agen penjualan yang
menampilkan botol terisolasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan buku dan publikasi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan agen penjualan yang
menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan agen
penjualan yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kantong dengan penutup
untuk penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan karpet; Layanan agen penjualan yang
menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan
keranjang sampah; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen
penjualan yang menampilkan kertas perak; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan
elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali digital; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali elektrik
yang dapat dilipat; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
lemari bukan logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan panci
untuk memasak; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan agen penjualan yang
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menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan agen penjualan yang menampilkan pemanggang; Layanan agen penjualan
yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan
agen penjualan yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen penjualan yang menampilkan penjernih udara untuk
kendaraan; Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan
dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan perlengkapan mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sediaan untuk
memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan agen penjualan yang menampilkan serbet; Layanan agen
penjualan yang menampilkan setrika uap; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sterilisasi pengering
piring; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas kecil
untuk bepergian; Layanan agen penjualan yang menampilkan tembakau; Layanan agen penjualan yang menampilkan tempat
dan kotak sabun; Layanan agen penjualan yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tikar; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan
agen penjualan yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan tusuk gigi;
Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan agen
penjualan yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah
plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multiguna; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan agen penjualan
yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan lapisan
kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan peralatan memasak portabel untuk
penggunaan di luar ruangan; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk
penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan
pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas
rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca
lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain.; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan
dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang;
Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen
usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data tersebut
menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan distribusi dalam
bidang perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer, program permainan, konten permainan
komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan
fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan iklan yang
berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel
perangkat keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon,
potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain;
Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras logam; Layanan konsultasi
untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan manajemen
bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan manajemen risiko
bisnis; Layanan nasehat untuk informasi bisnis dan akuntansi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan
sosial dengan bisnis; Layanan pemrosesan kantor; Layanan pengaturan rapat perusahaan; Layanan pengembangan bisnis,
seperti menyediakan bantuan untuk perusahaan pemula milik pihak lain; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel
online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan penyedia informasi secara
daring termasik informasi terkait dengan pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu kredit.; Layanan penyedia
informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan perantara bisnis; Layanan perantara yang
berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan promosi dan publisitas; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan ritel
online barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki; Layanan ritel online
yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online
yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan dengan
tutup kepala; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian; Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar, minyak bumi, minyak,
pelumas, gemuk; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil;
Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko grosir yang menampilkan alas kaki untuk
mandi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan alat penggosok
tubuh; Layanan toko grosir yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko grosir yang menampilkan
alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan
toko grosir yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko grosir yang menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan
toko grosir yang menampilkan deterjen untuk keperluan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk abrasif untuk
menggosok kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko grosir yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko grosir yang menampilkan
kabinet dan lemari plastik; Layanan toko grosir yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
Layanan toko grosir yang menampilkan karpet; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan
domestik atau rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko grosir yang
menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan kertas perak; Layanan toko
grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko grosir
yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali digital; Layanan toko
grosir yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan
toko grosir yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan lemari
bukan logam; Layanan toko grosir yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko grosir
yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko grosir
yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir yang menampilkan pemanggang; Layanan toko grosir yang
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menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan penggorengan; Layanan toko grosir yang
menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko grosir yang
menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko grosir
yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak portabel
untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko grosir yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan
lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan serbet; Layanan toko grosir yang menampilkan
setrika uap; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat untuk
membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko grosir yang menampilkan tas
dan dompet; Layanan toko grosir yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko grosir yang menampilkan teko
kopi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan toko grosir yang menampilkan tepung
dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko grosir yang menampilkan tikar; Layanan toko grosir yang menampilkan
tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko
grosir yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan
makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko grosir yang
menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah rumah tangga
portabel multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko
grosir yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko ritel menampilkan selempang
jendela dari logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko ritel online; Layanan toko
ritel online menampilkan rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman video, dan produk yang
terkait dengan musik; Layanan toko ritel online yang menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang
menampilkan topi; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel untuk engsel
pintu dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat non-logam; Layanan toko
ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko ritel
yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang
dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko ritel yang menampilkan
alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang
menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang
menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus perawatan gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko ritel yang menampilkan blender tangan nirkabel;
Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko ritel yang menampilkan cangkir bukan logam mulia;
Layanan toko ritel yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan gantungan
baju; Layanan toko ritel yang menampilkan gulungan toilet; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk abrasif untuk
menggosok kulit; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko ritel yang menampilkan
kabinet dan lemari plastik; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
Layanan toko ritel yang menampilkan karpet; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan
domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko ritel yang menampilkan
keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan kertas perak; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak
esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak makanan
pendamping; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali digital; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko ritel yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara
untuk makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko ritel yang menampilkan
panggangan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang menampilkan
pemanggang; Layanan toko ritel yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan
pembungkus untuk penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel
yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang
menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel
yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan memasak portabel
untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko ritel yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya
untuk keperluan mencuci; Layanan toko ritel yang menampilkan serbet; Layanan toko ritel yang menampilkan setrika uap;
Layanan toko ritel yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat untuk membersihkan;
Layanan toko ritel yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet;
Layanan toko ritel yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko ritel yang menampilkan tempat dan kotak
sabun; Layanan toko ritel yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko ritel yang
menampilkan tikar; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang
menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko ritel yang
menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
dapur; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan
barang dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web secara ritel
online; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online;
MINI MARKET; Manajemen Usaha; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen bisnis dan layanan
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konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare
dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan; Manajemen bisnis dan pengoperasian
hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain; Manajemen data; Manajemen usaha dan operasi
pusat data; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Membantu perusahaan-perusahaan untuk
mendapatkan kontrak pemerintah; Memberikan informasi dan analisis yang berkaitan dengan data pasar ekonomi;
Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website);
Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan informasi,
berita, dan komentar di bidang bisnis hiburan; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web
ritel online orang lain; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi pelacakan mengenai pelacakan aset dalam
perjalanan, yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis;
PASAR SWALAYAN; PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pemasangan poster; Pemasaran dan periklanan pada
jasa keuangan dan asuransi; Pembelian Madu dan Hasil produksi madu; Pembukuan perniagaan; Pembukuan perusaahan;
Pemotongan pajak; Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Penelitain Perniagaan; Penelitian perniagaan
dan pemasaran madu; Penempatan personel, yaitu jasa penyediaan pekerja terlatih dan material untuk mengelola dan
mengerjakan pembersihan peralatan industri dengan benar, yaitu, reaktor, kapal, tangki, menara vakum, penukar panas,
perpipaan, kolom penyulingan, dan peralatan industri lainnya.; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan
barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengaturan dan
pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; Pengelolaan arsip perniagaan;
Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengelolaan informasi perpajakan; Pengelolaan laporan
proyek bisnis; Pengiklanan di surat kabar; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Penjualan
barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan
barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris
barang-barang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris peralatan
dan perlengkapan selam; Penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai data demografis; Penyediaan informasi
komersial melalui internet global; Penyediaan informasi komersial melalui jaringan komputer; Penyediaan informasi konsumen
melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi,
termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa layanan
informasi publisitas; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Penyediaan program penghargaan insentif bagi pelanggan melalui
pemberian hadiah bonus dan layanan insentif untuk perjalanan udara yang sudah berkali-kali, yaitu, fasilitas transit lounge
untuk relaksasi penumpang, layanan maskapai penerbangan prioritas khusus dengan layanan reservasi, peningkatan
pemrosesan tiket bandara, percepatan prosedur menunggu panggilan penerbangan, check-in prioritas, check-in lobi prioritas,
service center khusus dan jalur untuk kumpulan penumpang elite, prioritas khusus dan percepatan pemrosesan keamanan,
percepatan layanan penanganan di pintu masuk dan keberangkatan pesawat, peningkatan akomodasi tempat duduk,
peningkatan ruang pribadi termasuk hiburan khusus, koneksi komputer, peningkatan layanan penyediaan makanan dan
pemberian voucher dengan nilai-nilai yang telah ditentukan untuk penumpang elite, pengiriman bagasi prioritas, peningkatan
dan percepatan respons customer service untuk penumpang elite; Peragaan barang; Perbandingan harga dan evaluasi
berbagai produk; Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar komputer dan
perlengkapannya dan piranti lunak; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Periklanan
melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan,
pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang
sosialisasi untuk tujuan bisnis; Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman
video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi
penjualan akun kartu kredit melalui administrasi program pemberian insentif; Promosi penjualan produk elektronik, video
dan/atau audio untuk orang lain; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain melalui toko,
Internet atau katalog produk; Promosi penjualan untuk pihak lain melalui jaringan komputer; Pusat perbelanjaan komprehensif
melalui internet; Saran manajemen pemasaran; Supermarket bahan bangunan; TOKO SERBA ADA; Tempat penyelenggara
kursus penyelaman (diving) untuk tujuan komersial; Tempat yang menjual berbagai macam bir; Toko Eceran Elektronik; Toko
Grosir Elektronik; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko barang-barang grosir; Toko eceran aluminium; Toko eceran
yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran
yang menjual produk susu; Toko jam tangan; Toko kue; Toko makanan online; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman
online; Toko minuman panas dan dingin; Toko online dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang
merchandise karakter animasi; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko parfum; Toko perabotan;
Toko perlengkapan bayi; Toko yang menjual kosmetik; Toko yang menjual pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa
es dan buah; Toko-toko Grosir Elektronik; administrasi komersial untuk barang dan jasa bagi orang lain; administrasi pusat
data dalam bidang data besar (big data); administrasi usaha; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran
penjualan; advertising to promote the sale of products and the use of services by the point accumulation method or discount
privilege grant method; agen agregat penjualan dan penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen impor-ekspor; agen
penjualan barang baik eceran maupun grosir; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan
penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan
untuk mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perusahaan lokal dan
asing untuk memberikan penawaran untuk berbagai produk, yaitu, penetapan harga barang atau jasa; agen untuk penerbitan
kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; agency services
of products, services and company on the internet; analisa informasi bisnis; analisis biaya; analisis dan studi atas informasi
yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan lingkungan melalui penelitian pasar dan studi-studi
per-iklanan; analisis tren bisnis; analitik data bisnis, yaitu, mengumpulkan dan melaporkan data kebugaran, informasi
pembayaran dan data bisnis lainnya ke departemen sumber daya manusia serta bisnis kebugaran dan kesehatan; audisi
seniman pertunjukan (pemilihan personil); bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender; bantuan bisnis
untuk orang lain dalam pendirian organisasi kemanusiaan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan;
desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; distribusi bahan periklanan; distribusi barang promosi; distribusi barang-barang
(bukan layanan-layanan transportasi) (agen, grosir, layanan-layanan representatif); distribusi materi iklan dan penyebaran
pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distributor aluminium; general office work regarding management of
pecuniary claim by computer; grosir dan eceran film, rekaman suara, karya sastra, karya dramatis, karya musik dan karya
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artistik; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan promosi perusahaan; iklan komersial; iklan komersial perusahaan;
iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan, promosi, dan layanan keagenan; informasi bisnis;
informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan pertanyaan bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk
konsumen terkait dengan diet [tempat konsultasi konsumen]; informasi usaha untuk tinjauan umum perusahaan termasuk
pengoperasian usaha, ukuran bisnis dan informasi lainnya; issuing of trading stamp; issuing, clearing and managing point
cards; issuing, issuing intermediary and clearing of trading stamp, coupon, point accumulation type card and discount privilege
card; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); jasa agen
periklanan; jasa agen pesanan pembelian; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent
(manajemen bisnis seniman pertunjukan); jasa analisis pasar; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial;
jasa bantuan untuk perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa diskon (-untuk pengecer, untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk lembaran
dan gulungan aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk
perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk segar; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa eceran atau grosiran
untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa evaluasi statistik data pemasaran; jasa grosir dan eceran; jasa iklan dan promosi;
jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa informasi komersial yang disediakan oleh akses ke database komputer;
jasa jasa katalog toko eceran; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi manajemen; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa
konsultasi rekrutmen bisnis; jasa konsultasi usaha mengenai distribusi komersial dan penyediaan informasi yang berhubungan
dengannya; jasa konsultasi yang berhubungan dengan kontrak untuk pembelian barang; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis,
manajemen bisnis dan pemasaran; jasa kumpulan statistik untuk bisnis; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas
organisasi dan sumber daya); jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa manajemen
bisnis di bidang pendidikan; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa organisasi dan manajemen program
promosi insentif dan penjualan; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa pembuatan indeks informasi, situs dan
sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya untuk pihak lain;
jasa penagihan; jasa penelitian dan konsultasi yang berkaitan dengan promosi, operasi, dan penjualan di pasar domestik dan
luar negeri barang dan jasa yang diproduksi di Taiwan, yaitu, konsultasi riset pasar; jasa penerbitan, pengelolaan dan
penyelesaian kupon dan poin untuk mempromosikan barang dan jasa; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran
secara online; jasa penggabungan (merger) dan akuisisi bisnis; jasa pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan;
jasa pengumpulan data; jasa penilaian perusahaan; jasa penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa penjualan dan
publisitas; jasa penjualan grosir produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan
ikan; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan
produk baja ringan; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan ritel produk garam
kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan farmasi; jasa penjualan: atap baja ringan
,galvalum, reng, hollow, atap Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium, kanal c; jasa penyaluran gas secara ritel
(eceran); jasa penyediaan data bisnis; jasa penyediaan portal online berbasis web yang memberikan pelanggan akses ke
informasi akun penjualan mereka, informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan pesanan,
informasi manajemen inventaris, dan informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia; jasa
perdagangan aluminium; jasa perdagangan gas; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan
promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa periklanan,
pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial;
jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi
(optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu,
penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang lain; jasa prakiraan ekonomi; jasa produksi iklan; jasa promosi dan
pemasaran secara online; jasa ritel; jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak
beralkohol; jasa sistemisasi data dalam database komputer; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa toko retail
secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala,
dan alas kaki; jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; jasa untuk membantu membangun jaringan kontak bisnis; jasa
untuk memperoleh statistik bisnis untuk orang lain; jasa yang berkaitan dengan analisis data usaha dalam transaksi
konsumen dan perilaku konsumen; jasa-jasa analisis dan studi informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini)
para konsumen dan tindak tanduk (behaviour) melalui penelitian pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa grosir terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasajasa konsultasi yang berkaitan dengan pencaharian karyawan-karyawan; jasa-jasa loyalitas pelanggan sehubungan dengan
jasa-jasa hotel dan resor; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan
komersial dan periklanan; jasa-jasa pemilihan (seleksi), penilaian dan pemeriksaan kesehatan pada karyawan untuk tujuan
pencaharian (penerimaan) karyawan; jasa-jasa penempatan dan pencaharian para karyawan untuk sementara; jasa-jasa
pengorganisasian untuk menggelar acara dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang makanan hewan untuk tujuan
promosi; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa strategi perniagaan; jasa-jasa toko ritel
online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga;
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jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola,
menyalurkan dan melayani periklanan, untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan
kinerja periklanan; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan
diklasifikasikan melalui jaringan komputer global; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari
Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan
tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi
dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa
rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi data untuk orang lain; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet
dan jaringan elektronik, komputer dan jaringan komunikasi lainnya; kompilasi laporan medis; kompilasi purwa rupa
(prototypes) bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; konsultasi bisnis dan informasi bisnis untuk menyediakan
program komputer pada jaringan data; konsultasi bisnis di bidang telekomunikasi; konsultasi bisnis mengenai kegiatan
pemasaran; konsultasi usaha di bidang sistemasi informasi ke dalam database komputer; konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor; kutipan harga untuk barang atau jasa; layanan
administrasi dan manajemen personalia dan sumber daya manusia; layanan agen produk, layanan dan perusahaan di
internet; layanan analitik bisnis; layanan berbasis langganan menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang
dapat diunduh; layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak untuk
digunakan dalam analisa bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis dan
layanan bantuan bisnis; layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis, yaitu,
menyediakan informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan
pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data komputer; layanan bisnis, yaitu, penyediaan database komputer
mengenai pembelian dan penjualan berbagai macam produk dan layanan pihak lain; layanan eceran atau grosir untuk
peralatan CCTV; layanan eceran atau grosir untuk peralatan sistem keamanan; layanan eceran untuk pelumas dan bensin;
layanan evaluasi bisnis; layanan grosir untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk tempat tidur untuk hewan; layanan
grosir untuk yogurt beku; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan,
pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok,
gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal
selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan
mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan dan pemasaran secara daring
untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan
konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan perencanaan dan pemulihan bencana;
layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk memungkinkan entitas
bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-profit organizations)
untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang lebih besar ke jaringan
komunikasi global; layanan konsultasi pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis, manajemen
bisnis, organisasi bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan manajemen bisnis; layanan manajemen
hubungan pelanggan; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pemasaran email; layanan
pemasaran online; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan pemesanan online yang menampilkan musik dan video yang
direkam sebelumnya; layanan penagihan; layanan pencarian dan penempatan eksekutif; layanan pencarian informasi di
internet dengan menggunakan program kecerdasan buatan untuk orang lain; layanan pencarian informasi yang dilaksanakan
dengan menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain; layanan penempatan magang; layanan pengaturan dan
pelaksanaan pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan penyediaan
informasi bisnis, konsumen, dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan perencanaan
karir, penempatan tenaga kerja, dan informasi; layanan perencanaan media; layanan periklanan dan manajeman untuk
penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah,
kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket
berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu,
sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan
berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan;
layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan ritel atau layanan grosir untuk foto dan gambar yang dapat diunduh;
layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak
permainan untuk mesin permainan video untuk penggunaan di rumah dan permainan yang dapat digenggam dengan layar
kristal cair; layanan ritel lilin wangi; layanan ritel online; layanan ritel untuk makanan hewan peliharaan; layanan ritel untuk
peralatan golf; layanan ritel untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel untuk persiapan dokter hewan; layanan
ritel untuk produk susu; layanan ritel untuk sepatu; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk tas dan dompet kulit; layanan
ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan ritel yang
berkaitan dengan utas; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan
minuman; layanan rujukan dan penempatan pribadi; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35; layanan
tampilan merchandising bisnis; layanan toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan persiapan
wewangian; layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan toko online yang menampilkan jasa Pengaturan
dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel di bidang buku, majalah, majalah,
buletin, jurnal dan publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian umum, disediakan melalui Internet dan
komputer lainnya, jaringan elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program
televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel menampilkan kacamata; layanan toko ritel
menampilkan payung; layanan toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan
CCTV; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online yang menampilkan
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hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel online yang menampilkan
mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk audio dan video,
headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan aksesorisnya;
layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan
jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan untuk analisa data besar (big data);
layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan
pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan
pendirian resort hotel, motel, dan restoran; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis seniman
pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi kantor kesemuanya berhubungan
dengan permainan golf; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi
bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan pemasaran; manajemen kantor yang terkomputerisasi;
melakukan survei pasar; membantu dalam eksploitasi atau pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk
pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu penyediaan layanan konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan
mewah untuk memungkinkan mereka mendistribusikan kelebihan stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim
sebelumnya; membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang dan konsultasi pemasaran; memberikan
informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan laptop; memfasilitasi pertukaran dan penjualan dari jasa dan
produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara
menyalurkan iklan video di internet; mempromosikan barang dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain,
dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi
T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya; mempromosikan kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai
masalah yang melibatkan akses ke internet untuk populasi global; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP
untuk paket hiburan langsung; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi
video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi
untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan
komersial dalam hiburan interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan
permainan video; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam energi yang dapat
diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; menyediakan
direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan
sosial lainnya; menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet;
menyediakan informasi tentang manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin; menyediakan
layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions)
untuk bisnis industri dan komersial; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet; menyiapkan dan menempatkan iklan
luar ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran
(expositions) untuk perusahaan industri dan komersial; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri
dan komersial; minimarket; nasehat manajemen; negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau
pemain musik; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis
atau iklan; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; pekerjaan kantor secara umum
tentang pengelolaan klaim uang oleh komputer; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain;
pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan bisnis; pemasaran kata-kata melalui mulut; pembaharuan
dan pemeliharaan data dalam pusat data komputer; pemberian informasi kepada konsumen di bidang restoran dan makanan,
yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan ulasan restoran; pemrosesan pesanan
administratif; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pencarian
data dalam komputer untuk pihak lain; pencarian database melalui komputer; penelitian dan survei bisnis; penelitian
pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; penempatan produk cetakan dalam
amplop (surat langsung); penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon diskon elektronik)
untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; penerbitan sertifikat hadiah yang memungkinkan untuk ditukar dengan
barang atau jasa; penerbitan stempel perdagangan; penerbitan, pengelolaan, kliring kartu poin untuk mempromosikan
penjualan produk atau menyediakan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon
diskon untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya;
penerbitan, pengelolaan, kliring poin untuk mempromosikan penjualan produk dan menyediakan jasa; penerbitan,
pengelolaan, kliring poin yang dapat diakumulasikan yang diberikan kepada pengguna sesuai dengan harga pembelian
barang dan jasa yang dapat ditukar dengan barang atau jasa atau ditawarkan untuk diskon dan pemyediaan informasi terkait
dengannya; penerbitan, perantara penerbitan dan kliring stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu
diskon
istimewa/ khusus; penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau layanan penyediaan promosi; pengadaan jasa untuk keperluan lain (pemesanan barang dan jasa
untuk keperluan bisnis); pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain); pengadaan
kontrak untuk orang lain; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial;
pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan
transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengecer
toko serba ada; pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas; pengelolaan hubungan pelanggan; pengelolaan laporan bisnis;
pengelolaan resiko bisnis; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising);
pengkajian pemasaran; pengkinian materi periklanan; pengkoordinasian strategi pemasaran pihak ketiga; pengoperasian
usaha situs komunitas di Internet; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan; pengumpulan
data dan analisis statistikal; pengumpulan informasi kedalam database; pengumpulan poin dan poin kliring untuk
mempromosikan penjualan produk dan jasa; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan lagu secara
digital melalui jaringan online; penjualan telepon seluler baik secara online maupun secara langsung; penyatuan, untuk
kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari ritel barang dagangan umum dan situs web dalam jaringan
komunikasi global; penyebaran bahan iklan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan;
penyebaran materi pemasaran; penyedia sistem berbasis web dan portal daring di bidang pemanfaatan sumber daya manusia
dan pusat kebugaran, yaitu, untuk memungkinkan pemanfaatan departemen sumber daya manusia menggunakan pusat
kebugaran untuk menawarkan layanan kepada karyawan, untuk mengelola partisipasi mereka dan untuk penyusunan laporan;
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penyediaan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian komputer dan sistem komputer; penyediaan bantuan
bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan barang-barang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel; penyediaan
fungsi kegiatan perkantoran; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi komersial yang berkaitan
dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi komputer; penyediaan informasi mengenai artikel surat kabar, majalah
atau buku melalui Internet; penyediaan informasi mengenai hadiah untuk promosi penjualan; penyediaan informasi mengenai
penjualan dan urutan penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi mengenai penjualan produk;
penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan informasi tentang dunia Kerja, Bisnis melalui
situs web; penyediaan informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola
sebagai data elektronik) untuk promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan; penyediaan informasi yang berhubungan
dengan harga dan penjual produk; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce;
penyediaan jasa publikasi dan informasi pasar konsumen secara daring; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan
katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode,
tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan,
peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan
penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan
segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara,
pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan jasa ritel online dari situs web
internet yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan,
peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di
kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan
laporan bisnis dan / atau komersial; penyediaan layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan
sumber daya perangkat lunak; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
penyediaan pasar online; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan ruang di Internet
untuk periklanan; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang pada halaman utama
Internet untuk mengiklankan barang dan jasa; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari
penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha); penyelenggaraan analisis bisnis survei riset
pemasaran; penyelenggaraan bisnis dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data; penyelenggaraan
pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian
konsumen dan iklan; penyelenggaraan survei riset pemasaran; penyelidikan, pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan
informasi mengenai sistem stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus;
penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan terbaru; penyewaan bahan publisitas; penyimpanan data dan pemrosesan
data; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya;
perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang melalui Internet; perdagangan barang; perdagangan eceran
komputer bekas; perekrutan dan pengelolaan pedagang dan anggota stempel perdagangan, kupon, kartu akumulasi poin,
kartu manfaat diskon untuk promosi penjualan atau promosi penjualan; perekrutan dan pengelolaan pedagang, anggota kartu
poin untuk promosi penjualan; perekrutan tenaga kerja; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk
orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk
tujuan promosi; perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media;
periklanan situs bisnis; periklanan, pemasaran, riset pasar; perkiraan dan analisis ekonomi; pernerbitan, pengelolaan, kliring
poin (termasuk poin elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi
terkait dengannya; persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; persiapan milis; persiapan, produksi, dan
penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara
para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan para pelaksana perniagaan (business); presentasi barang melalui media
komunikasi untuk keperluan pengecer; produksi iklan, yaitu, produksi bahan iklan; promosi atas undian berhadian, kompetisikompetisi dan insentif-insentif kepada para pelanggan; promosi penjualan; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi
penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; proses dan verifikasi data yang
terkomputerisasi; providing information the sale of goods offered in the form of shopping malls on internet websites; provision
of business data; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi naskah publisitas/iklan; publisitas dan layanan
pemasaran; publisitas iklan industri dan komersial; recruitment and management of trading stamp, coupon,
point accumulation type card franchise, member; registrasi kendaraan dan layanan pemindahan hak; rekrutmen dan
manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan; riset bisnis dan pemasaran;
segmentasi (pembagian) dan profilisasi data pasar; semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer,
jaringan informasi dan/atau internet; show room (ruang pamer) penjualan mobil bekas; sistemasi informasi ke dalam database
komputer; sistematisasi data dalam database pusat; skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema
insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang dan jasa melalui layanan
telepon dan / atau komputer online; sponsor promosi balapan sepeda; sponsor promosi organisasi yang mempromosikan
pengelolaan dan pelestarian lingkungan; stan penjualan makanan ringan; stan penjualan minuman; studi pasar terkait dengan
layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; supermarket; tata buku; toko; toko bangunan; toko eceran; toko eceran bahan
bangunan; toko grosir; toko online dan offline untuk barang-barang selam; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko
retail handphone; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi; toko roti; toko yang menjual
perhiasan; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produkproduk kopi dan barang-barang terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam
mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033514
: 18/05/2021 10:15:44
:
: PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS, PT. INDAH KIAT PULP & PAPER, TBK

540 Etiket

: Sinarmas Land Plaza Tower 2 Lantai 9, Jl. MH Thamrin No. 51, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10350
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PASEO BABY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Tua, Biru Muda, Emas, dan Putih
: 16, 3
: ===Kertas handuk basah; Tisu; Tisu kertas; handuk kertas yang higienis; kertas serbet; kertas tisu; kertas tisu untuk membuat
kertas stensil; tisu dapur; tisu kering; tisu kertas; tisu kertas untuk membersihkan; tisu kertas untuk menghilangkan kosmetik;
tisu kertas untuk menghilangkan make-up; tisu kertas untuk penggunaan kosmetik; tisu pembersih terbuat dari kertas; tisu
selulosa; tisu toilet; tisu wajah kertas===
===Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi; Tisu basah; Tisu
basah bayi; Tisu deodoran; Tisu diresapi sediaan pembersih untuk membersihkan lensa; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu
penyerap untuk wajah; Tisu yang diresapi dengan sediaan dan bahan pembersih dan pemoles; Tisu yang diresapi dengan
wangi-wangian; kain atau tisu diresapi dengan pembersih kulit; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan
kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi
pelembab; tisu (wipes) atau bantalan yang diresapi dengan persiapan atau bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau
abrasif; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi sekali pakai diresapi
dengan sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu bayi untuk keperluan
kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu
diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan preparat anti-keringat untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan
sediaan berjemur; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik;
tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan make-up; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu diresapi dengan
sediaan pembersihan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan untuk hewan peliharaan; tisu diresapi dengan
sediaan perawatan kulit; tisu kacamata diresapi dengan pembersih; tisu kertas diresapi untuk membersihkan piring; tisu
kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang sudah direndam
sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu sekali pakai diresapi dengan
bahan kimia pembersih atau senyawa untuk kebersihan pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau
senyawa untuk keperluan industri dan komersial; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada
wajah; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi dengan pembersih
kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; tisyu
bayi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033515
: 18/05/2021 10:15:48
:
: LIM HERRY LIMANJAYA

540 Etiket

: TAMAN KOPO INDAH I B 2 NO. 8
KABUPATEN BANDUNG
, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
: Fariz Syah Alam S.H
: AFFA Intelectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. MT. Haryono
Kav. 15, Tebet, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 12810

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LEENS
: -

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru muda dan putih
: 20
: ===Bantal besar; Box bayi; Keset untuk bayi; Tempat tidur anak-anak; bantal; bantal air, selain untuk keperluan medis; bantal
beraksen; bantal busa memori; bantal dacron; bantal dukungan belakang, bukan untuk tujuan medis; bantal kursi; bantal latex;
bantal leher; bantal menyusui; bantal perjalanan; bantal udara, bukan untuk keperluan medis; bantal untuk furnitur; bayi guling;
boneka binatang; dekorasi plastik untuk bahan makanan; furnitur anak-anak; furnitur kamar tidur yang dibuat khusus; furnitur
khusus; gantungan tas, bukan dari logam; guling dacron; guling latex; kasur; kasur air, bukan untuk keperluan medis; kasur
busa; kasur dacron; kasur latex; kasur udara; mebel; sandaran tangan untuk furnitur; tempat duduk dan tempat tidur untuk
bayi yang dapat dinaik-turunkan serta dapat berayun-ayun yang dilengkapi mainan gantung; tempat tidur; tempat tidur bayi;
tempat tidur udara, bukan untuk tujuan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033516
: 18/05/2021 10:16:52
:
: ERIKA SANTI SATHIA

Alamat Pemohon

: Ruko Modernland Blok DR No. 16, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, 15141

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MIJEOM + KARAKTER HURUF NON LATIN
: Mijeom : Sebuah penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih.
: 3
: ===Cairan harum untuk tubuh; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Dispenser pengharum ruangan; Krim untuk
vagina yang tidak mengandung obat; Pembersih serba guna; Pembersih untuk badan; Pengharum ruangan yang
disemprotkan; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun mandi; Sabun untuk muka; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan tabir
surya; Sediaan tata rias wajah; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Semprotan pelembab wajah; bahan pewarna
rambut; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; bulu mata
palsu; cat kuku; cat kuku dan penghapus cat kuku; celak mata; deodoran; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; kapas
untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim aromaterapi; krim
kosmetik; krim kulit; krim kulit tabir surya; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim wajah tidak mengandung
obat; kuku palsu; lipstik; losion rambut; losion setelah bercukur; losion untuk tubuh; lotion aromaterapi; lotion untuk keperluan
kosmetik; maskara; masker kecantikan; masker kosmetik; minyak aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam
aromaterapi; minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak wangi; pasta
gigi; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk
keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi;
penghilang cat kuku; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; pewangi
rambut; sabun deodoran; sediaan aromaterapi; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan lidah buaya
untuk keperluan kosmetik; sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan pembersih wajah; sediaan pengharum ruangan;
sediaan perawatan kuku; sediaan untuk mengecat rambut; semprotan rambut; shampo rambut; susu pembersih wajah; tisu
yang diresapi dengan losion kosmetik; wangi-wangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033517
: 18/05/2021 10:17:56
:
: Wahyu Winoto

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Villa Taman Bandara Blok H6 no 23, Dadap, Kosambi, Tangerang, Kabupaten
Tangerang, Banten, 15211
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CRAZY RICH ACADEMY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Biru
: 41
: ===Bimbingan belajar (bimbel); Jasa pendidikan, yaitu, menyediakan konferensi, webinar, webcast, dan seminar dalam
bidang investasi dan keuangan; Jasa penyediaan pelatihan, bimbingan, magang, masa belajar (apprenticeship), dan program
konseling karir di bidang periklanan, pemasaran, komunikasi, dan desain; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan
dengan manajemen keuangan dengan media interaktif digital dan elektronik; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan
dengan manajemen keuangan melalui audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen
keuangan online dari database komputer atau Internet; Layanan pendidikan yang berkaitan dengan perjalanan dan pariwisata,
media dan telekomunikasi, keuangan dan uang, kesehatan dan kesejahteraan, masalah lingkungan; Layanan pendidikan,
yaitu, mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas, konferensi dan simposium di bidang pengembangan
kepemimpinan, sumber daya manusia, pelayanan konsumen, kepuasan dan loyalitas konsumen dan karyawan, perekrutan
karyawan dan orientasi karyawan, pelatihan dan pengembangan memasak, seni, bahasa asing, etika, seni dan kerajinan,
alam dan konservasi; Layanan pendidikan, yaitu penyediaan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang piranti keras
dan piranti lunak komputer; Penyelenggaraan webinar ( seminar online); bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau
pelatihan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; jasa pendidikan dan pelatihan jasa publikasi termasuk
berhubungan dengan publikasi buku dan bahan tes penelitian pendidikan jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung
yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa-jasa pendidikan dan pelatihan termasuk mengembangkan,
mengatur dan menyelenggarakan seminar-seminar pendidikan, manajemen dan pengembangan perusahaan; kursus
korespondensi; layanan bimbingan pendidikan internet; layanan bimbingan pengajaran bahasa; layanan pelaporan berita di
bidang berita keuangan; layanan pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan, khususnya, mengorganisir dan
menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan, pemasaran, jejaring sosial, internet,
dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan dengannya; layanan pendidikan, yaitu,
menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen bisnis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar
yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen strategis; layanan pengaturan dan penyelenggaraan kelas-kelas pendidikan,
seminar pendidikan, road show pendidikan, konferensi pendidikan dan presentasi pendidikan mengenai infrastruktur virtual,
penyimpanan virtual dan jaringan virtual; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; melakukan seminar;

740
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mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar dan pelatihan lokakarya; mengatur kursus pelatihan di
lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur seminar pelatihan; menyediakan tutorial online dan seminar
pelatihan online; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa;
pelatihan personel di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis; pendidikan lebih lanjut;
penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh; penyelenggaraan seminar pendidikan; persiapan kursus dan ujian
pendidikan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033518
: 18/05/2021 10:19:28
:
: PT Tantular Jaya Indonesia, Kyle Kusumo

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pesanggrahan No. 10G RT 06/02, Kembangan, Kembangan Selatan, Jakarta
Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11610
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SKEEDI POP
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, ungu, merah muda, hijau, dan biru muda
: 21
: ===Kemasan wadah gelas untuk minuman; Wadah makanan dan minuman untuk kegunaan rumah tangga dan untuk
bepergian; Wadah minuman (tumblers); Wadah minuman dijual kosong; gelas [wadah minuman]; wadah minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: JID2021033519
: 18/05/2021 10:22:07
:
: CJ Food and Beverage Beijing Company Limited

540 Etiket

Alamat Pemohon

: 405, 4th floor, Building 5, No.16 Xinzhong North Street,
Shunyi District, Beijing,
China

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Siti Hanah S.E.,
: S. Hanah, S.E. & Yulius Cung, S.H.,M.H. Jalan Biak No 7C

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BWTEA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 43
: ===Bar yang menyediakan kudapan; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kedai es krim; layanan bar; layanan
cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan penyediaan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan
restoran cepat saji; pengukiran makanan; restoran swalayan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021033520
: 18/05/2021 10:22:13
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: D'GREAT OLSHOP + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Kuning emas
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha;

740
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Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Administrasi sistem dan portal daring yang memungkinkan promosi kegiatan
kebugaran dan kesehatan; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen ekspor-impor peralatan dan
perlengkapan bayi; Agen penjualan; Agen-agen Penjualan Elektronik; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui
jaringan-jaringan komputer global; Aktivitas konsultasi manajemen; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan;
Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Asistensi bagi konsumen untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa
melalui jaringan komputer global; Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; Counter untuk penjualan es krim;
DEPARTMENT STORE; Dealer motor; Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; Distribusi materi publisitas (selebaran,
prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk penjualan jarak jauh) baik yang melintasi perbatasan atau tidak;
Distributor Elektronik; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; Distributor peralatan dan perlengkapan
bayi; Distributor perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Gerai penjualan makanan dan
minuman; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan
komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan
penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode pemberian diskon hak istimewa; Impor, ekspor, promosi
penjualan untuk pihak ketiga dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata,
bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik;
Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Invoicing perpajakan; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen
penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik;
Jasa akunting; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk farmasi; Jasa distribusi; Jasa ecer yang berkaitan dengan
peralatan teknologi informasi; Jasa evaluasi komersial; Jasa grosir; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan
(merger) dan pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman;
Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa
konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan pelelangan
secara online; Jasa layanan pengadaan produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk
bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin dan instrumen-instrumen pneumatik atau hidrolik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan
komunikasi informasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
peralatan dan instrumen audio dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video,
atau penerima audio-video; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi
kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan
minuman; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated
External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat
berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di
bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik
untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran
gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA
untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu,
mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk
keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat
bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh
manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel
untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam),
mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap
debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara
elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk
keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk
keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan
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pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot); Jasa
layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real
estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel
dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium,
apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Jasa
marketing untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan
via website; Jasa pemberian nasihat mengenai produk farmasi untuk keperluan diet; Jasa pemesan dan penjualan barang
secara online; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari
pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan
mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat,
tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan
barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang
melalui pos atau remote control media elektronik dan melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa
pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa pengadaan teh hijau untuk orang lain;
Jasa pengurusan dan perijinan stnk; Jasa penjualan alat - alat berkemah; Jasa penjualan alat kendali jarak jauh; Jasa
penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan
barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan drone dan drone kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa
penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan
grosir untuk pemanas air, peralatan dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan permainan video yang
dapat diunduh; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan online untuk pakaian bersepeda;
Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda
listrik; Jasa penjualan parfum dan wewangian; Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan perlengkapan berkemah; Jasa
penjualan perlengkapan mendaki gunung; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan ritel dan
grosir untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik; Jasa penjualan suku cadang alat - alat
musik; Jasa penyediaan fasilitas biro bisnis; Jasa perantara komersial dalam bidang peralatan komunikasi yang portabel,
yaitu, handset, walkie-talkie, telepon-telepon satelit dan asisten digital pribadi (PDA), telepon-telepon bergerak; Jasa perantara
komersial untuk alat pemanas; Jasa perantara komersial untuk komputer-komputer; Jasa perantara komersial untuk mesin
dan perlengkapan kantor; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa
perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan
peralatan medis; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin; Jasa perantara komersial untuk
mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa
perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga; Jasa perantara komersial untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara
komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa
perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal
Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan
kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk
keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang
medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis,
sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan
kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan
medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagianbagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi
sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk diagnosa (diagnostic reagent) untuk keperluan medis; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan
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tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga
listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan
rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa perantara komersial untuk
produk-produk farmasi; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa perdagangan eksporimpor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang; Jasa periklanan dan pemasaran yang
dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari
pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan
bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral; Jasa pialang penjualan barang; Jasa
pialang untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan
komputer dan situs web (website); Jasa publisitas luar ruangan; Jasa ritel dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang
menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata
pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai
plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempattempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; Jasa ritel sehubungan dengan
pemutar media portabel; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; Jasa ritel yang berkaitan dengan tekstil,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (ecigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok,
korek api, alat penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok
elektronik; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir yang menampikan peralatan dan instrumen medis
untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan
rumah tangga; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang
menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian,
penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa
toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio,
video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko
retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer,
rekaman audio, publikasi elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan
instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika;
Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat
wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin;
Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan
penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Jasa-jasa kliping berita; Jasa-jasa penyediaan informasi, dan
layanan jual beli tentang akar rumput; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkat-perangkat keras dan barangbarang yang berkaitan dengannya; Kampanye pasar; Keagenan tenaga kerja; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Konsultasi
manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua
angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri
konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan,
asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan
bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan,
perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi; Konsultasi perdagangan produk
UMKM di dalam dan luar negeri; Konsultasi sarana dan pra sarana bagi kegiatan UMKM; Konsultasi yang berkaitan dengan
hubungan masyarakat; Layana agen penjualan yang menampilkan penggorengan; Layanan administrasi bisnis yang
disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan agen penjualan untuk pintu
lipat dari logam; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat non-logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan alas kaki
untuk mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat penggosok
tubuh; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat
gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan agen penjualan yang menampilkan
aparatus perawatan gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan bagasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
bantal Korea, Bangsuk; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan agen penjualan yang
menampilkan botol terisolasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan buku dan publikasi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan agen penjualan yang
menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan agen
penjualan yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kantong dengan penutup
untuk penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan karpet; Layanan agen penjualan yang
menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan
keranjang sampah; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen
penjualan yang menampilkan kertas perak; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan
elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali digital; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali elektrik
yang dapat dilipat; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
lemari bukan logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan panci
untuk memasak; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan agen penjualan yang menampilkan pemanggang; Layanan agen penjualan
yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan
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agen penjualan yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen penjualan yang menampilkan penjernih udara untuk
kendaraan; Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan
dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan perlengkapan mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sediaan untuk
memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan agen penjualan yang menampilkan serbet; Layanan agen
penjualan yang menampilkan setrika uap; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sterilisasi pengering
piring; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas kecil
untuk bepergian; Layanan agen penjualan yang menampilkan tembakau; Layanan agen penjualan yang menampilkan tempat
dan kotak sabun; Layanan agen penjualan yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tikar; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan
agen penjualan yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan tusuk gigi;
Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan agen
penjualan yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah
plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multiguna; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan agen penjualan
yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan lapisan
kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan peralatan memasak portabel untuk
penggunaan di luar ruangan; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk
penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan
pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas
rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca
lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain.; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan
dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang;
Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen
usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data tersebut
menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan distribusi dalam
bidang perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer, program permainan, konten permainan
komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan
fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan iklan yang
berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel
perangkat keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon,
potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain;
Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras logam; Layanan konsultasi
untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan manajemen
bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan manajemen risiko
bisnis; Layanan nasehat untuk informasi bisnis dan akuntansi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan
sosial dengan bisnis; Layanan pemrosesan kantor; Layanan pengaturan rapat perusahaan; Layanan pengembangan bisnis,
seperti menyediakan bantuan untuk perusahaan pemula milik pihak lain; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel
online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan penyedia informasi secara
daring termasik informasi terkait dengan pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu kredit.; Layanan penyedia
informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan perantara bisnis; Layanan perantara yang
berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan promosi dan publisitas; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan ritel
online barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki; Layanan ritel online
yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online
yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan dengan
tutup kepala; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian; Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar, minyak bumi, minyak,
pelumas, gemuk; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil;
Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko grosir yang menampilkan alas kaki untuk
mandi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan alat penggosok
tubuh; Layanan toko grosir yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko grosir yang menampilkan
alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan
toko grosir yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko grosir yang menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan
toko grosir yang menampilkan deterjen untuk keperluan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk abrasif untuk
menggosok kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko grosir yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko grosir yang menampilkan
kabinet dan lemari plastik; Layanan toko grosir yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
Layanan toko grosir yang menampilkan karpet; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan
domestik atau rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko grosir yang
menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan kertas perak; Layanan toko
grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko grosir
yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali digital; Layanan toko
grosir yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan
toko grosir yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan lemari
bukan logam; Layanan toko grosir yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko grosir
yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko grosir
yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir yang menampilkan pemanggang; Layanan toko grosir yang
menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan penggorengan; Layanan toko grosir yang
menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko grosir yang
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menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko grosir
yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak portabel
untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko grosir yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan
lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan serbet; Layanan toko grosir yang menampilkan
setrika uap; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat untuk
membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko grosir yang menampilkan tas
dan dompet; Layanan toko grosir yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko grosir yang menampilkan teko
kopi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan toko grosir yang menampilkan tepung
dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko grosir yang menampilkan tikar; Layanan toko grosir yang menampilkan
tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko
grosir yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan
makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko grosir yang
menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah rumah tangga
portabel multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko
grosir yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko ritel menampilkan selempang
jendela dari logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko ritel online; Layanan toko
ritel online menampilkan rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman video, dan produk yang
terkait dengan musik; Layanan toko ritel online yang menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang
menampilkan topi; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel untuk engsel
pintu dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat non-logam; Layanan toko
ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko ritel
yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang
dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko ritel yang menampilkan
alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang
menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang
menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus perawatan gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko ritel yang menampilkan blender tangan nirkabel;
Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko ritel yang menampilkan cangkir bukan logam mulia;
Layanan toko ritel yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan gantungan
baju; Layanan toko ritel yang menampilkan gulungan toilet; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk abrasif untuk
menggosok kulit; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko ritel yang menampilkan
kabinet dan lemari plastik; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
Layanan toko ritel yang menampilkan karpet; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan
domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko ritel yang menampilkan
keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan kertas perak; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak
esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak makanan
pendamping; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali digital; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko ritel yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara
untuk makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko ritel yang menampilkan
panggangan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang menampilkan
pemanggang; Layanan toko ritel yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan
pembungkus untuk penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel
yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang
menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel
yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan memasak portabel
untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko ritel yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya
untuk keperluan mencuci; Layanan toko ritel yang menampilkan serbet; Layanan toko ritel yang menampilkan setrika uap;
Layanan toko ritel yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat untuk membersihkan;
Layanan toko ritel yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet;
Layanan toko ritel yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko ritel yang menampilkan tempat dan kotak
sabun; Layanan toko ritel yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko ritel yang
menampilkan tikar; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang
menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko ritel yang
menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
dapur; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan
barang dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web secara ritel
online; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online;
MINI MARKET; Manajemen Usaha; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen bisnis dan layanan
konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare
dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan; Manajemen bisnis dan pengoperasian

Halaman 862 dari 1262

hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain; Manajemen data; Manajemen usaha dan operasi
pusat data; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Membantu perusahaan-perusahaan untuk
mendapatkan kontrak pemerintah; Memberikan informasi dan analisis yang berkaitan dengan data pasar ekonomi;
Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website);
Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan informasi,
berita, dan komentar di bidang bisnis hiburan; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web
ritel online orang lain; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi pelacakan mengenai pelacakan aset dalam
perjalanan, yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis;
PASAR SWALAYAN; PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pemasangan poster; Pemasaran dan periklanan pada
jasa keuangan dan asuransi; Pembelian Madu dan Hasil produksi madu; Pembukuan perniagaan; Pembukuan perusaahan;
Pemotongan pajak; Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Penelitain Perniagaan; Penelitian perniagaan
dan pemasaran madu; Penempatan personel, yaitu jasa penyediaan pekerja terlatih dan material untuk mengelola dan
mengerjakan pembersihan peralatan industri dengan benar, yaitu, reaktor, kapal, tangki, menara vakum, penukar panas,
perpipaan, kolom penyulingan, dan peralatan industri lainnya.; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan
barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengaturan dan
pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; Pengelolaan arsip perniagaan;
Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengelolaan informasi perpajakan; Pengelolaan laporan
proyek bisnis; Pengiklanan di surat kabar; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Penjualan
barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan
barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris
barang-barang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris peralatan
dan perlengkapan selam; Penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai data demografis; Penyediaan informasi
komersial melalui internet global; Penyediaan informasi komersial melalui jaringan komputer; Penyediaan informasi konsumen
melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi,
termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa layanan
informasi publisitas; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Penyediaan program penghargaan insentif bagi pelanggan melalui
pemberian hadiah bonus dan layanan insentif untuk perjalanan udara yang sudah berkali-kali, yaitu, fasilitas transit lounge
untuk relaksasi penumpang, layanan maskapai penerbangan prioritas khusus dengan layanan reservasi, peningkatan
pemrosesan tiket bandara, percepatan prosedur menunggu panggilan penerbangan, check-in prioritas, check-in lobi prioritas,
service center khusus dan jalur untuk kumpulan penumpang elite, prioritas khusus dan percepatan pemrosesan keamanan,
percepatan layanan penanganan di pintu masuk dan keberangkatan pesawat, peningkatan akomodasi tempat duduk,
peningkatan ruang pribadi termasuk hiburan khusus, koneksi komputer, peningkatan layanan penyediaan makanan dan
pemberian voucher dengan nilai-nilai yang telah ditentukan untuk penumpang elite, pengiriman bagasi prioritas, peningkatan
dan percepatan respons customer service untuk penumpang elite; Peragaan barang; Perbandingan harga dan evaluasi
berbagai produk; Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar komputer dan
perlengkapannya dan piranti lunak; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Periklanan
melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan,
pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang
sosialisasi untuk tujuan bisnis; Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman
video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi
penjualan akun kartu kredit melalui administrasi program pemberian insentif; Promosi penjualan produk elektronik, video
dan/atau audio untuk orang lain; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain melalui toko,
Internet atau katalog produk; Promosi penjualan untuk pihak lain melalui jaringan komputer; Pusat perbelanjaan komprehensif
melalui internet; Saran manajemen pemasaran; Supermarket bahan bangunan; TOKO SERBA ADA; Tempat penyelenggara
kursus penyelaman (diving) untuk tujuan komersial; Tempat yang menjual berbagai macam bir; Toko Eceran Elektronik; Toko
Grosir Elektronik; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko barang-barang grosir; Toko eceran aluminium; Toko eceran
yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran
yang menjual produk susu; Toko jam tangan; Toko kue; Toko makanan online; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman
online; Toko minuman panas dan dingin; Toko online dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang
merchandise karakter animasi; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko parfum; Toko perabotan;
Toko perlengkapan bayi; Toko yang menjual kosmetik; Toko yang menjual pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa
es dan buah; Toko-toko Grosir Elektronik; administrasi komersial untuk barang dan jasa bagi orang lain; administrasi pusat
data dalam bidang data besar (big data); administrasi usaha; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran
penjualan; advertising to promote the sale of products and the use of services by the point accumulation method or discount
privilege grant method; agen agregat penjualan dan penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen impor-ekspor; agen
penjualan barang baik eceran maupun grosir; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan
penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan
untuk mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perusahaan lokal dan
asing untuk memberikan penawaran untuk berbagai produk, yaitu, penetapan harga barang atau jasa; agen untuk penerbitan
kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; agency services
of products, services and company on the internet; analisa informasi bisnis; analisis biaya; analisis dan studi atas informasi
yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan lingkungan melalui penelitian pasar dan studi-studi
per-iklanan; analisis tren bisnis; analitik data bisnis, yaitu, mengumpulkan dan melaporkan data kebugaran, informasi
pembayaran dan data bisnis lainnya ke departemen sumber daya manusia serta bisnis kebugaran dan kesehatan; audisi
seniman pertunjukan (pemilihan personil); bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender; bantuan bisnis
untuk orang lain dalam pendirian organisasi kemanusiaan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan;
desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; distribusi bahan periklanan; distribusi barang promosi; distribusi barang-barang
(bukan layanan-layanan transportasi) (agen, grosir, layanan-layanan representatif); distribusi materi iklan dan penyebaran
pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distributor aluminium; general office work regarding management of
pecuniary claim by computer; grosir dan eceran film, rekaman suara, karya sastra, karya dramatis, karya musik dan karya
artistik; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan promosi perusahaan; iklan komersial; iklan komersial perusahaan;
iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan, promosi, dan layanan keagenan; informasi bisnis;
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informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan pertanyaan bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk
konsumen terkait dengan diet [tempat konsultasi konsumen]; informasi usaha untuk tinjauan umum perusahaan termasuk
pengoperasian usaha, ukuran bisnis dan informasi lainnya; issuing of trading stamp; issuing, clearing and managing point
cards; issuing, issuing intermediary and clearing of trading stamp, coupon, point accumulation type card and discount privilege
card; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); jasa agen
periklanan; jasa agen pesanan pembelian; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent
(manajemen bisnis seniman pertunjukan); jasa analisis pasar; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial;
jasa bantuan untuk perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa diskon (-untuk pengecer, untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk lembaran
dan gulungan aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk
perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk segar; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa eceran atau grosiran
untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa evaluasi statistik data pemasaran; jasa grosir dan eceran; jasa iklan dan promosi;
jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa informasi komersial yang disediakan oleh akses ke database komputer;
jasa jasa katalog toko eceran; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi manajemen; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa
konsultasi rekrutmen bisnis; jasa konsultasi usaha mengenai distribusi komersial dan penyediaan informasi yang berhubungan
dengannya; jasa konsultasi yang berhubungan dengan kontrak untuk pembelian barang; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis,
manajemen bisnis dan pemasaran; jasa kumpulan statistik untuk bisnis; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas
organisasi dan sumber daya); jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa manajemen
bisnis di bidang pendidikan; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa organisasi dan manajemen program
promosi insentif dan penjualan; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa pembuatan indeks informasi, situs dan
sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya untuk pihak lain;
jasa penagihan; jasa penelitian dan konsultasi yang berkaitan dengan promosi, operasi, dan penjualan di pasar domestik dan
luar negeri barang dan jasa yang diproduksi di Taiwan, yaitu, konsultasi riset pasar; jasa penerbitan, pengelolaan dan
penyelesaian kupon dan poin untuk mempromosikan barang dan jasa; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran
secara online; jasa penggabungan (merger) dan akuisisi bisnis; jasa pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan;
jasa pengumpulan data; jasa penilaian perusahaan; jasa penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa penjualan dan
publisitas; jasa penjualan grosir produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan
ikan; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan
produk baja ringan; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan ritel produk garam
kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan farmasi; jasa penjualan: atap baja ringan
,galvalum, reng, hollow, atap Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium, kanal c; jasa penyaluran gas secara ritel
(eceran); jasa penyediaan data bisnis; jasa penyediaan portal online berbasis web yang memberikan pelanggan akses ke
informasi akun penjualan mereka, informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan pesanan,
informasi manajemen inventaris, dan informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia; jasa
perdagangan aluminium; jasa perdagangan gas; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan
promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa periklanan,
pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial;
jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi
(optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu,
penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang lain; jasa prakiraan ekonomi; jasa produksi iklan; jasa promosi dan
pemasaran secara online; jasa ritel; jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak
beralkohol; jasa sistemisasi data dalam database komputer; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa toko retail
secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala,
dan alas kaki; jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; jasa untuk membantu membangun jaringan kontak bisnis; jasa
untuk memperoleh statistik bisnis untuk orang lain; jasa yang berkaitan dengan analisis data usaha dalam transaksi
konsumen dan perilaku konsumen; jasa-jasa analisis dan studi informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini)
para konsumen dan tindak tanduk (behaviour) melalui penelitian pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa grosir terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasajasa konsultasi yang berkaitan dengan pencaharian karyawan-karyawan; jasa-jasa loyalitas pelanggan sehubungan dengan
jasa-jasa hotel dan resor; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan
komersial dan periklanan; jasa-jasa pemilihan (seleksi), penilaian dan pemeriksaan kesehatan pada karyawan untuk tujuan
pencaharian (penerimaan) karyawan; jasa-jasa penempatan dan pencaharian para karyawan untuk sementara; jasa-jasa
pengorganisasian untuk menggelar acara dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang makanan hewan untuk tujuan
promosi; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa strategi perniagaan; jasa-jasa toko ritel
online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga;
jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola,
menyalurkan dan melayani periklanan, untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan
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kinerja periklanan; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan
diklasifikasikan melalui jaringan komputer global; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari
Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan
tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi
dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa
rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi data untuk orang lain; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet
dan jaringan elektronik, komputer dan jaringan komunikasi lainnya; kompilasi laporan medis; kompilasi purwa rupa
(prototypes) bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; konsultasi bisnis dan informasi bisnis untuk menyediakan
program komputer pada jaringan data; konsultasi bisnis di bidang telekomunikasi; konsultasi bisnis mengenai kegiatan
pemasaran; konsultasi usaha di bidang sistemasi informasi ke dalam database komputer; konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor; kutipan harga untuk barang atau jasa; layanan
administrasi dan manajemen personalia dan sumber daya manusia; layanan agen produk, layanan dan perusahaan di
internet; layanan analitik bisnis; layanan berbasis langganan menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang
dapat diunduh; layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak untuk
digunakan dalam analisa bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis dan
layanan bantuan bisnis; layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis, yaitu,
menyediakan informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan
pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data komputer; layanan bisnis, yaitu, penyediaan database komputer
mengenai pembelian dan penjualan berbagai macam produk dan layanan pihak lain; layanan eceran atau grosir untuk
peralatan CCTV; layanan eceran atau grosir untuk peralatan sistem keamanan; layanan eceran untuk pelumas dan bensin;
layanan evaluasi bisnis; layanan grosir untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk tempat tidur untuk hewan; layanan
grosir untuk yogurt beku; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan,
pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok,
gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal
selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan
mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan dan pemasaran secara daring
untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan
konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan perencanaan dan pemulihan bencana;
layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk memungkinkan entitas
bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-profit organizations)
untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang lebih besar ke jaringan
komunikasi global; layanan konsultasi pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis, manajemen
bisnis, organisasi bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan manajemen bisnis; layanan manajemen
hubungan pelanggan; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pemasaran email; layanan
pemasaran online; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan pemesanan online yang menampilkan musik dan video yang
direkam sebelumnya; layanan penagihan; layanan pencarian dan penempatan eksekutif; layanan pencarian informasi di
internet dengan menggunakan program kecerdasan buatan untuk orang lain; layanan pencarian informasi yang dilaksanakan
dengan menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain; layanan penempatan magang; layanan pengaturan dan
pelaksanaan pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan penyediaan
informasi bisnis, konsumen, dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan perencanaan
karir, penempatan tenaga kerja, dan informasi; layanan perencanaan media; layanan periklanan dan manajeman untuk
penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah,
kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket
berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu,
sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan
berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan;
layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan ritel atau layanan grosir untuk foto dan gambar yang dapat diunduh;
layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak
permainan untuk mesin permainan video untuk penggunaan di rumah dan permainan yang dapat digenggam dengan layar
kristal cair; layanan ritel lilin wangi; layanan ritel online; layanan ritel untuk makanan hewan peliharaan; layanan ritel untuk
peralatan golf; layanan ritel untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel untuk persiapan dokter hewan; layanan
ritel untuk produk susu; layanan ritel untuk sepatu; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk tas dan dompet kulit; layanan
ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan ritel yang
berkaitan dengan utas; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan
minuman; layanan rujukan dan penempatan pribadi; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35; layanan
tampilan merchandising bisnis; layanan toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan persiapan
wewangian; layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan toko online yang menampilkan jasa Pengaturan
dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel di bidang buku, majalah, majalah,
buletin, jurnal dan publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian umum, disediakan melalui Internet dan
komputer lainnya, jaringan elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program
televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel menampilkan kacamata; layanan toko ritel
menampilkan payung; layanan toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan
CCTV; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online yang menampilkan
hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel online yang menampilkan
mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk audio dan video,
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headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan aksesorisnya;
layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan
jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan untuk analisa data besar (big data);
layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan
pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan
pendirian resort hotel, motel, dan restoran; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis seniman
pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi kantor kesemuanya berhubungan
dengan permainan golf; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi
bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan pemasaran; manajemen kantor yang terkomputerisasi;
melakukan survei pasar; membantu dalam eksploitasi atau pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk
pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu penyediaan layanan konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan
mewah untuk memungkinkan mereka mendistribusikan kelebihan stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim
sebelumnya; membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang dan konsultasi pemasaran; memberikan
informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan laptop; memfasilitasi pertukaran dan penjualan dari jasa dan
produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara
menyalurkan iklan video di internet; mempromosikan barang dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain,
dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi
T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya; mempromosikan kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai
masalah yang melibatkan akses ke internet untuk populasi global; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP
untuk paket hiburan langsung; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi
video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi
untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan
komersial dalam hiburan interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan
permainan video; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam energi yang dapat
diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; menyediakan
direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan
sosial lainnya; menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet;
menyediakan informasi tentang manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin; menyediakan
layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions)
untuk bisnis industri dan komersial; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet; menyiapkan dan menempatkan iklan
luar ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran
(expositions) untuk perusahaan industri dan komersial; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri
dan komersial; minimarket; nasehat manajemen; negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau
pemain musik; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis
atau iklan; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; pekerjaan kantor secara umum
tentang pengelolaan klaim uang oleh komputer; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain;
pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan bisnis; pemasaran kata-kata melalui mulut; pembaharuan
dan pemeliharaan data dalam pusat data komputer; pemberian informasi kepada konsumen di bidang restoran dan makanan,
yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan ulasan restoran; pemrosesan pesanan
administratif; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pencarian
data dalam komputer untuk pihak lain; pencarian database melalui komputer; penelitian dan survei bisnis; penelitian
pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; penempatan produk cetakan dalam
amplop (surat langsung); penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon diskon elektronik)
untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; penerbitan sertifikat hadiah yang memungkinkan untuk ditukar dengan
barang atau jasa; penerbitan stempel perdagangan; penerbitan, pengelolaan, kliring kartu poin untuk mempromosikan
penjualan produk atau menyediakan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon
diskon untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya;
penerbitan, pengelolaan, kliring poin untuk mempromosikan penjualan produk dan menyediakan jasa; penerbitan,
pengelolaan, kliring poin yang dapat diakumulasikan yang diberikan kepada pengguna sesuai dengan harga pembelian
barang dan jasa yang dapat ditukar dengan barang atau jasa atau ditawarkan untuk diskon dan pemyediaan informasi terkait
dengannya; penerbitan, perantara penerbitan dan kliring stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu
diskon
istimewa/ khusus; penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau layanan penyediaan promosi; pengadaan jasa untuk keperluan lain (pemesanan barang dan jasa
untuk keperluan bisnis); pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain); pengadaan
kontrak untuk orang lain; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial;
pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan
transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengecer
toko serba ada; pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas; pengelolaan hubungan pelanggan; pengelolaan laporan bisnis;
pengelolaan resiko bisnis; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising);
pengkajian pemasaran; pengkinian materi periklanan; pengkoordinasian strategi pemasaran pihak ketiga; pengoperasian
usaha situs komunitas di Internet; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan; pengumpulan
data dan analisis statistikal; pengumpulan informasi kedalam database; pengumpulan poin dan poin kliring untuk
mempromosikan penjualan produk dan jasa; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan lagu secara
digital melalui jaringan online; penjualan telepon seluler baik secara online maupun secara langsung; penyatuan, untuk
kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari ritel barang dagangan umum dan situs web dalam jaringan
komunikasi global; penyebaran bahan iklan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan;
penyebaran materi pemasaran; penyedia sistem berbasis web dan portal daring di bidang pemanfaatan sumber daya manusia
dan pusat kebugaran, yaitu, untuk memungkinkan pemanfaatan departemen sumber daya manusia menggunakan pusat
kebugaran untuk menawarkan layanan kepada karyawan, untuk mengelola partisipasi mereka dan untuk penyusunan laporan;
penyediaan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian komputer dan sistem komputer; penyediaan bantuan
bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan barang-barang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel; penyediaan
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fungsi kegiatan perkantoran; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi komersial yang berkaitan
dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi komputer; penyediaan informasi mengenai artikel surat kabar, majalah
atau buku melalui Internet; penyediaan informasi mengenai hadiah untuk promosi penjualan; penyediaan informasi mengenai
penjualan dan urutan penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi mengenai penjualan produk;
penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan informasi tentang dunia Kerja, Bisnis melalui
situs web; penyediaan informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola
sebagai data elektronik) untuk promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan; penyediaan informasi yang berhubungan
dengan harga dan penjual produk; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce;
penyediaan jasa publikasi dan informasi pasar konsumen secara daring; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan
katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode,
tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan,
peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan
penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan
segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara,
pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan jasa ritel online dari situs web
internet yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan,
peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di
kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan
laporan bisnis dan / atau komersial; penyediaan layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan
sumber daya perangkat lunak; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
penyediaan pasar online; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan ruang di Internet
untuk periklanan; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang pada halaman utama
Internet untuk mengiklankan barang dan jasa; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari
penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha); penyelenggaraan analisis bisnis survei riset
pemasaran; penyelenggaraan bisnis dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data; penyelenggaraan
pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian
konsumen dan iklan; penyelenggaraan survei riset pemasaran; penyelidikan, pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan
informasi mengenai sistem stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus;
penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan terbaru; penyewaan bahan publisitas; penyimpanan data dan pemrosesan
data; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya;
perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang melalui Internet; perdagangan barang; perdagangan eceran
komputer bekas; perekrutan dan pengelolaan pedagang dan anggota stempel perdagangan, kupon, kartu akumulasi poin,
kartu manfaat diskon untuk promosi penjualan atau promosi penjualan; perekrutan dan pengelolaan pedagang, anggota kartu
poin untuk promosi penjualan; perekrutan tenaga kerja; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk
orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk
tujuan promosi; perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media;
periklanan situs bisnis; periklanan, pemasaran, riset pasar; perkiraan dan analisis ekonomi; pernerbitan, pengelolaan, kliring
poin (termasuk poin elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi
terkait dengannya; persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; persiapan milis; persiapan, produksi, dan
penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara
para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan para pelaksana perniagaan (business); presentasi barang melalui media
komunikasi untuk keperluan pengecer; produksi iklan, yaitu, produksi bahan iklan; promosi atas undian berhadian, kompetisikompetisi dan insentif-insentif kepada para pelanggan; promosi penjualan; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi
penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; proses dan verifikasi data yang
terkomputerisasi; providing information the sale of goods offered in the form of shopping malls on internet websites; provision
of business data; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi naskah publisitas/iklan; publisitas dan layanan
pemasaran; publisitas iklan industri dan komersial; recruitment and management of trading stamp, coupon,
point accumulation type card franchise, member; registrasi kendaraan dan layanan pemindahan hak; rekrutmen dan
manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan; riset bisnis dan pemasaran;
segmentasi (pembagian) dan profilisasi data pasar; semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer,
jaringan informasi dan/atau internet; show room (ruang pamer) penjualan mobil bekas; sistemasi informasi ke dalam database
komputer; sistematisasi data dalam database pusat; skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema
insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang dan jasa melalui layanan
telepon dan / atau komputer online; sponsor promosi balapan sepeda; sponsor promosi organisasi yang mempromosikan
pengelolaan dan pelestarian lingkungan; stan penjualan makanan ringan; stan penjualan minuman; studi pasar terkait dengan
layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; supermarket; tata buku; toko; toko bangunan; toko eceran; toko eceran bahan
bangunan; toko grosir; toko online dan offline untuk barang-barang selam; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko
retail handphone; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi; toko roti; toko yang menjual
perhiasan; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produkproduk kopi dan barang-barang terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam
mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033521
: 18/05/2021 10:23:20
:
: PT CEMPAKA KREASI SEKAWAN

540 Etiket

: Green Lake City Rukan Columbus Blok B No. 029 Petir, Cipondoh, Kota Tangerang,
Banten, 15147
: Phoa Bing Hauw S.H.
: Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ARTISANPRO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 3
: ===Bedak padat untuk wajah; Bulu mata buatan; Garis Mata (Eye liner); Gel alis; Kapas Pembersih; Kosmetik perpaduan dari
powder dan liquid foundation (cushion); Pemerah bibir; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk bedak;
Perona mata; Sabun; Sabun anti keringat; Sabun penghilang bau badan; Sampo; Sediaan kimia untuk mencemerlangkan
warna untuk keperluan rumah tangga (cucian); Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan
binatu; Sediaan perlindungan dari sinar matahari; Sediaan tata rias wajah; Tisu basah; air lavender; amber [parfum]; astrigen
untuk wajah tidak mengandung obat; bahan kimia pencerah warna untuk keperluan rumah tangga [binatu]; bahan pewarna
rambut; bedak; bedak tabur; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bulu mata palsu; cairan pembersih kering; cat kuku; dasar
bedak; dasar bedak untuk kulit; dasar perona mata agar warna lebih keluar (Eye primer); deodoran; deterjen; ekstrak bunga
[parfum]; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; esens tubuh; esens wajah; esensi mint [minyak esensial]; foundation cair;
gel pasta gigi; gel pijat, selain untuk keperluan medis; grease untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik;
kosmetik; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata,
eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim dasar bedak; krim pemutih
kulit; kuku palsu; lipstik; losion rambut; losion untuk tubuh; masker kecantikan; mint untuk wewangian; minyak esensial lemon;
minyak kosmetik untuk kulit; minyak lavender; minyak tubuh; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk parfum dan
aroma; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak wangi; obat kumur tanpa obat; pasta gigi; pemolesan pemerah pipi;
pemutih cucian; pena korektor untuk riasan mata; pengkilap bibir; pensil alis; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil mata
kosmetik; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perona mata berupa kilauan
(Eyeshadow glitter); perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush); pewarna kosmetik; pomades untuk keperluan
kosmetik; sabun mandi; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik untuk
tujuan pelangsingan; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan pembersih badan; sediaan pembersih wajah;
sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit; sediaan pencucian dan pemutihan; sediaan pengeriting rambut; sediaan
penghilang rambut; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kulit; sediaan perendaman cucian; sediaan untuk
pengeritingan rambut; sediaan untuk perawatan bulu mata; semprotan rambut; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran
pribadi dan wewangian; shampoo kering; stiker nail art; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; wangi-wangian; warna alis
dalam bentuk pensil dan bubuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D152021033522
: 18/05/2021 10:30:32
:
: Tan Sin Wei

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sarappo No. 7 Kel. Melayu Baru Kec. Wajo Kota Makassar, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan, 90171
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MADUWANGI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, KUNING, BIRU, PUTIH dan HITAM
: 30
: ===Roti kering; biskuit; kue, biskuit, kue kering; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033523
: 18/05/2021 10:31:02
:
: AGUNG PRASETYO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Barek RT. 003 RW. 002 Desa Ngadiluhur , Kabupaten Bojonegoro, Jawa
Timur, 62182
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AS MIX MORTAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ungu, biru
: 19
: ===mortar untuk bangunan===

740

540 Etiket

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033524
: 18/05/2021 10:31:46
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BABY SHOP II + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha;
Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Administrasi sistem dan portal daring yang memungkinkan promosi kegiatan
kebugaran dan kesehatan; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen ekspor-impor peralatan dan
perlengkapan bayi; Agen penjualan; Agen-agen Penjualan Elektronik; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui
jaringan-jaringan komputer global; Aktivitas konsultasi manajemen; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan;
Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Asistensi bagi konsumen untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa
melalui jaringan komputer global; Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; Counter untuk penjualan es krim;
DEPARTMENT STORE; Dealer motor; Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; Distribusi materi publisitas (selebaran,
prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk penjualan jarak jauh) baik yang melintasi perbatasan atau tidak;
Distributor Elektronik; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; Distributor peralatan dan perlengkapan
bayi; Distributor perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Gerai penjualan makanan dan
minuman; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan
komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan
penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode pemberian diskon hak istimewa; Impor, ekspor, promosi
penjualan untuk pihak ketiga dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata,
bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik;
Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Invoicing perpajakan; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen
penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik;
Jasa akunting; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk farmasi; Jasa distribusi; Jasa ecer yang berkaitan dengan
peralatan teknologi informasi; Jasa evaluasi komersial; Jasa grosir; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan
(merger) dan pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman;
Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa
konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan pelelangan
secara online; Jasa layanan pengadaan produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk
bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin dan instrumen-instrumen pneumatik atau hidrolik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan
komunikasi informasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
peralatan dan instrumen audio dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video,
atau penerima audio-video; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi
kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan
minuman; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated
External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat
berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di
bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik
untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran
gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA
untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu,
mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
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mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk
keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat
bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh
manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel
untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam),
mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap
debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara
elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk
keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk
keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot); Jasa
layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real
estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel
dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium,
apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Jasa
marketing untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan
via website; Jasa pemberian nasihat mengenai produk farmasi untuk keperluan diet; Jasa pemesan dan penjualan barang
secara online; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari
pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan
mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat,
tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan
barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang
melalui pos atau remote control media elektronik dan melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa
pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa pengadaan teh hijau untuk orang lain;
Jasa pengurusan dan perijinan stnk; Jasa penjualan alat - alat berkemah; Jasa penjualan alat kendali jarak jauh; Jasa
penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan
barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan drone dan drone kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa
penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan
grosir untuk pemanas air, peralatan dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan permainan video yang
dapat diunduh; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan online untuk pakaian bersepeda;
Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda
listrik; Jasa penjualan parfum dan wewangian; Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan perlengkapan berkemah; Jasa
penjualan perlengkapan mendaki gunung; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan ritel dan
grosir untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik; Jasa penjualan suku cadang alat - alat
musik; Jasa penyediaan fasilitas biro bisnis; Jasa perantara komersial dalam bidang peralatan komunikasi yang portabel,
yaitu, handset, walkie-talkie, telepon-telepon satelit dan asisten digital pribadi (PDA), telepon-telepon bergerak; Jasa perantara
komersial untuk alat pemanas; Jasa perantara komersial untuk komputer-komputer; Jasa perantara komersial untuk mesin
dan perlengkapan kantor; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa
perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan
peralatan medis; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin; Jasa perantara komersial untuk
mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa
perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga; Jasa perantara komersial untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara
komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa
perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal
Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan
kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk
keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang
medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
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mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis,
sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan
kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan
medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagianbagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi
sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk diagnosa (diagnostic reagent) untuk keperluan medis; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan
tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga
listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan
rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa perantara komersial untuk
produk-produk farmasi; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa perdagangan eksporimpor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang; Jasa periklanan dan pemasaran yang
dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari
pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan
bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral; Jasa pialang penjualan barang; Jasa
pialang untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan
komputer dan situs web (website); Jasa publisitas luar ruangan; Jasa ritel dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang
menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata
pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai
plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempattempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; Jasa ritel sehubungan dengan
pemutar media portabel; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; Jasa ritel yang berkaitan dengan tekstil,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (ecigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok,
korek api, alat penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok
elektronik; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir yang menampikan peralatan dan instrumen medis
untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan
rumah tangga; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang
menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian,
penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa
toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio,
video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko
retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer,
rekaman audio, publikasi elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan
instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika;
Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat
wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin;
Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan
penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Jasa-jasa kliping berita; Jasa-jasa penyediaan informasi, dan
layanan jual beli tentang akar rumput; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkat-perangkat keras dan barangbarang yang berkaitan dengannya; Kampanye pasar; Keagenan tenaga kerja; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Konsultasi
manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua
angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri
konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan,
asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan
bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan,
perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi; Konsultasi perdagangan produk
UMKM di dalam dan luar negeri; Konsultasi sarana dan pra sarana bagi kegiatan UMKM; Konsultasi yang berkaitan dengan
hubungan masyarakat; Layana agen penjualan yang menampilkan penggorengan; Layanan administrasi bisnis yang
disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan agen penjualan untuk pintu
lipat dari logam; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat non-logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan alas kaki
untuk mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat penggosok
tubuh; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat
gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
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penjualan yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan agen penjualan yang menampilkan
aparatus perawatan gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan bagasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
bantal Korea, Bangsuk; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan agen penjualan yang
menampilkan botol terisolasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan buku dan publikasi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan agen penjualan yang
menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan agen
penjualan yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kantong dengan penutup
untuk penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan karpet; Layanan agen penjualan yang
menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan
keranjang sampah; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen
penjualan yang menampilkan kertas perak; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan
elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali digital; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali elektrik
yang dapat dilipat; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
lemari bukan logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan panci
untuk memasak; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan agen penjualan yang menampilkan pemanggang; Layanan agen penjualan
yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan
agen penjualan yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen penjualan yang menampilkan penjernih udara untuk
kendaraan; Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan
dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan perlengkapan mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sediaan untuk
memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan agen penjualan yang menampilkan serbet; Layanan agen
penjualan yang menampilkan setrika uap; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sterilisasi pengering
piring; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas kecil
untuk bepergian; Layanan agen penjualan yang menampilkan tembakau; Layanan agen penjualan yang menampilkan tempat
dan kotak sabun; Layanan agen penjualan yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tikar; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan
agen penjualan yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan tusuk gigi;
Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan agen
penjualan yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah
plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multiguna; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan agen penjualan
yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan lapisan
kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan peralatan memasak portabel untuk
penggunaan di luar ruangan; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk
penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan
pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas
rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca
lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain.; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan
dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang;
Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen
usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data tersebut
menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan distribusi dalam
bidang perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer, program permainan, konten permainan
komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan
fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan iklan yang
berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel
perangkat keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon,
potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain;
Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras logam; Layanan konsultasi
untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan manajemen
bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan manajemen risiko
bisnis; Layanan nasehat untuk informasi bisnis dan akuntansi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan
sosial dengan bisnis; Layanan pemrosesan kantor; Layanan pengaturan rapat perusahaan; Layanan pengembangan bisnis,
seperti menyediakan bantuan untuk perusahaan pemula milik pihak lain; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel
online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan penyedia informasi secara
daring termasik informasi terkait dengan pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu kredit.; Layanan penyedia
informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan perantara bisnis; Layanan perantara yang
berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan promosi dan publisitas; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan ritel
online barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki; Layanan ritel online
yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online
yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan dengan
tutup kepala; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian; Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar, minyak bumi, minyak,
pelumas, gemuk; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil;
Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko grosir yang menampilkan alas kaki untuk
mandi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan alat penggosok
tubuh; Layanan toko grosir yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko grosir yang menampilkan
alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko
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grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan
toko grosir yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko grosir yang menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan
toko grosir yang menampilkan deterjen untuk keperluan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk abrasif untuk
menggosok kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko grosir yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko grosir yang menampilkan
kabinet dan lemari plastik; Layanan toko grosir yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
Layanan toko grosir yang menampilkan karpet; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan
domestik atau rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko grosir yang
menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan kertas perak; Layanan toko
grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko grosir
yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali digital; Layanan toko
grosir yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan
toko grosir yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan lemari
bukan logam; Layanan toko grosir yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko grosir
yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko grosir
yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir yang menampilkan pemanggang; Layanan toko grosir yang
menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan penggorengan; Layanan toko grosir yang
menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko grosir yang
menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko grosir
yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak portabel
untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko grosir yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan
lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan serbet; Layanan toko grosir yang menampilkan
setrika uap; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat untuk
membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko grosir yang menampilkan tas
dan dompet; Layanan toko grosir yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko grosir yang menampilkan teko
kopi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan toko grosir yang menampilkan tepung
dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko grosir yang menampilkan tikar; Layanan toko grosir yang menampilkan
tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko
grosir yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan
makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko grosir yang
menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah rumah tangga
portabel multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko
grosir yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko ritel menampilkan selempang
jendela dari logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko ritel online; Layanan toko
ritel online menampilkan rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman video, dan produk yang
terkait dengan musik; Layanan toko ritel online yang menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang
menampilkan topi; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel untuk engsel
pintu dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat non-logam; Layanan toko
ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko ritel
yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang
dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko ritel yang menampilkan
alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang
menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang
menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus perawatan gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko ritel yang menampilkan blender tangan nirkabel;
Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko ritel yang menampilkan cangkir bukan logam mulia;
Layanan toko ritel yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan gantungan
baju; Layanan toko ritel yang menampilkan gulungan toilet; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk abrasif untuk
menggosok kulit; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko ritel yang menampilkan
kabinet dan lemari plastik; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
Layanan toko ritel yang menampilkan karpet; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan
domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko ritel yang menampilkan
keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan kertas perak; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak
esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak makanan
pendamping; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali digital; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko ritel yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara
untuk makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko ritel yang menampilkan
panggangan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang menampilkan
pemanggang; Layanan toko ritel yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan
pembungkus untuk penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel
yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang
menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel
yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan memasak portabel
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untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko ritel yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya
untuk keperluan mencuci; Layanan toko ritel yang menampilkan serbet; Layanan toko ritel yang menampilkan setrika uap;
Layanan toko ritel yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat untuk membersihkan;
Layanan toko ritel yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet;
Layanan toko ritel yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko ritel yang menampilkan tempat dan kotak
sabun; Layanan toko ritel yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko ritel yang
menampilkan tikar; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang
menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko ritel yang
menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
dapur; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan
barang dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web secara ritel
online; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online;
MINI MARKET; Manajemen Usaha; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen bisnis dan layanan
konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare
dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan; Manajemen bisnis dan pengoperasian
hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain; Manajemen data; Manajemen usaha dan operasi
pusat data; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Membantu perusahaan-perusahaan untuk
mendapatkan kontrak pemerintah; Memberikan informasi dan analisis yang berkaitan dengan data pasar ekonomi;
Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website);
Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan informasi,
berita, dan komentar di bidang bisnis hiburan; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web
ritel online orang lain; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi pelacakan mengenai pelacakan aset dalam
perjalanan, yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis;
PASAR SWALAYAN; PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pemasangan poster; Pemasaran dan periklanan pada
jasa keuangan dan asuransi; Pembelian Madu dan Hasil produksi madu; Pembukuan perniagaan; Pembukuan perusaahan;
Pemotongan pajak; Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Penelitain Perniagaan; Penelitian perniagaan
dan pemasaran madu; Penempatan personel, yaitu jasa penyediaan pekerja terlatih dan material untuk mengelola dan
mengerjakan pembersihan peralatan industri dengan benar, yaitu, reaktor, kapal, tangki, menara vakum, penukar panas,
perpipaan, kolom penyulingan, dan peralatan industri lainnya.; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan
barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengaturan dan
pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; Pengelolaan arsip perniagaan;
Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengelolaan informasi perpajakan; Pengelolaan laporan
proyek bisnis; Pengiklanan di surat kabar; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Penjualan
barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan
barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris
barang-barang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris peralatan
dan perlengkapan selam; Penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai data demografis; Penyediaan informasi
komersial melalui internet global; Penyediaan informasi komersial melalui jaringan komputer; Penyediaan informasi konsumen
melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi,
termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa layanan
informasi publisitas; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Penyediaan program penghargaan insentif bagi pelanggan melalui
pemberian hadiah bonus dan layanan insentif untuk perjalanan udara yang sudah berkali-kali, yaitu, fasilitas transit lounge
untuk relaksasi penumpang, layanan maskapai penerbangan prioritas khusus dengan layanan reservasi, peningkatan
pemrosesan tiket bandara, percepatan prosedur menunggu panggilan penerbangan, check-in prioritas, check-in lobi prioritas,
service center khusus dan jalur untuk kumpulan penumpang elite, prioritas khusus dan percepatan pemrosesan keamanan,
percepatan layanan penanganan di pintu masuk dan keberangkatan pesawat, peningkatan akomodasi tempat duduk,
peningkatan ruang pribadi termasuk hiburan khusus, koneksi komputer, peningkatan layanan penyediaan makanan dan
pemberian voucher dengan nilai-nilai yang telah ditentukan untuk penumpang elite, pengiriman bagasi prioritas, peningkatan
dan percepatan respons customer service untuk penumpang elite; Peragaan barang; Perbandingan harga dan evaluasi
berbagai produk; Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar komputer dan
perlengkapannya dan piranti lunak; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Periklanan
melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan,
pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang
sosialisasi untuk tujuan bisnis; Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman
video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi
penjualan akun kartu kredit melalui administrasi program pemberian insentif; Promosi penjualan produk elektronik, video
dan/atau audio untuk orang lain; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain melalui toko,
Internet atau katalog produk; Promosi penjualan untuk pihak lain melalui jaringan komputer; Pusat perbelanjaan komprehensif
melalui internet; Saran manajemen pemasaran; Supermarket bahan bangunan; TOKO SERBA ADA; Tempat penyelenggara
kursus penyelaman (diving) untuk tujuan komersial; Tempat yang menjual berbagai macam bir; Toko Eceran Elektronik; Toko
Grosir Elektronik; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko barang-barang grosir; Toko eceran aluminium; Toko eceran
yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran
yang menjual produk susu; Toko jam tangan; Toko kue; Toko makanan online; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman
online; Toko minuman panas dan dingin; Toko online dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang
merchandise karakter animasi; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko parfum; Toko perabotan;
Toko perlengkapan bayi; Toko yang menjual kosmetik; Toko yang menjual pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa
es dan buah; Toko-toko Grosir Elektronik; administrasi komersial untuk barang dan jasa bagi orang lain; administrasi pusat
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data dalam bidang data besar (big data); administrasi usaha; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran
penjualan; advertising to promote the sale of products and the use of services by the point accumulation method or discount
privilege grant method; agen agregat penjualan dan penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen impor-ekspor; agen
penjualan barang baik eceran maupun grosir; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan
penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan
untuk mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perusahaan lokal dan
asing untuk memberikan penawaran untuk berbagai produk, yaitu, penetapan harga barang atau jasa; agen untuk penerbitan
kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; agency services
of products, services and company on the internet; analisa informasi bisnis; analisis biaya; analisis dan studi atas informasi
yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan lingkungan melalui penelitian pasar dan studi-studi
per-iklanan; analisis tren bisnis; analitik data bisnis, yaitu, mengumpulkan dan melaporkan data kebugaran, informasi
pembayaran dan data bisnis lainnya ke departemen sumber daya manusia serta bisnis kebugaran dan kesehatan; audisi
seniman pertunjukan (pemilihan personil); bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender; bantuan bisnis
untuk orang lain dalam pendirian organisasi kemanusiaan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan;
desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; distribusi bahan periklanan; distribusi barang promosi; distribusi barang-barang
(bukan layanan-layanan transportasi) (agen, grosir, layanan-layanan representatif); distribusi materi iklan dan penyebaran
pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distributor aluminium; general office work regarding management of
pecuniary claim by computer; grosir dan eceran film, rekaman suara, karya sastra, karya dramatis, karya musik dan karya
artistik; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan promosi perusahaan; iklan komersial; iklan komersial perusahaan;
iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan, promosi, dan layanan keagenan; informasi bisnis;
informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan pertanyaan bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk
konsumen terkait dengan diet [tempat konsultasi konsumen]; informasi usaha untuk tinjauan umum perusahaan termasuk
pengoperasian usaha, ukuran bisnis dan informasi lainnya; issuing of trading stamp; issuing, clearing and managing point
cards; issuing, issuing intermediary and clearing of trading stamp, coupon, point accumulation type card and discount privilege
card; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); jasa agen
periklanan; jasa agen pesanan pembelian; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent
(manajemen bisnis seniman pertunjukan); jasa analisis pasar; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial;
jasa bantuan untuk perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa diskon (-untuk pengecer, untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk lembaran
dan gulungan aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk
perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk segar; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa eceran atau grosiran
untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa evaluasi statistik data pemasaran; jasa grosir dan eceran; jasa iklan dan promosi;
jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa informasi komersial yang disediakan oleh akses ke database komputer;
jasa jasa katalog toko eceran; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi manajemen; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa
konsultasi rekrutmen bisnis; jasa konsultasi usaha mengenai distribusi komersial dan penyediaan informasi yang berhubungan
dengannya; jasa konsultasi yang berhubungan dengan kontrak untuk pembelian barang; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis,
manajemen bisnis dan pemasaran; jasa kumpulan statistik untuk bisnis; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas
organisasi dan sumber daya); jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa manajemen
bisnis di bidang pendidikan; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa organisasi dan manajemen program
promosi insentif dan penjualan; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa pembuatan indeks informasi, situs dan
sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya untuk pihak lain;
jasa penagihan; jasa penelitian dan konsultasi yang berkaitan dengan promosi, operasi, dan penjualan di pasar domestik dan
luar negeri barang dan jasa yang diproduksi di Taiwan, yaitu, konsultasi riset pasar; jasa penerbitan, pengelolaan dan
penyelesaian kupon dan poin untuk mempromosikan barang dan jasa; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran
secara online; jasa penggabungan (merger) dan akuisisi bisnis; jasa pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan;
jasa pengumpulan data; jasa penilaian perusahaan; jasa penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa penjualan dan
publisitas; jasa penjualan grosir produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan
ikan; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan
produk baja ringan; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan ritel produk garam
kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan farmasi; jasa penjualan: atap baja ringan
,galvalum, reng, hollow, atap Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium, kanal c; jasa penyaluran gas secara ritel
(eceran); jasa penyediaan data bisnis; jasa penyediaan portal online berbasis web yang memberikan pelanggan akses ke
informasi akun penjualan mereka, informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan pesanan,
informasi manajemen inventaris, dan informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia; jasa
perdagangan aluminium; jasa perdagangan gas; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan
promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa periklanan,
pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial;
jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi
(optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu,
penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang lain; jasa prakiraan ekonomi; jasa produksi iklan; jasa promosi dan
pemasaran secara online; jasa ritel; jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak
beralkohol; jasa sistemisasi data dalam database komputer; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa toko retail
secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala,
dan alas kaki; jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; jasa untuk membantu membangun jaringan kontak bisnis; jasa
untuk memperoleh statistik bisnis untuk orang lain; jasa yang berkaitan dengan analisis data usaha dalam transaksi
konsumen dan perilaku konsumen; jasa-jasa analisis dan studi informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini)
para konsumen dan tindak tanduk (behaviour) melalui penelitian pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa grosir terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasajasa konsultasi yang berkaitan dengan pencaharian karyawan-karyawan; jasa-jasa loyalitas pelanggan sehubungan dengan
jasa-jasa hotel dan resor; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan
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komersial dan periklanan; jasa-jasa pemilihan (seleksi), penilaian dan pemeriksaan kesehatan pada karyawan untuk tujuan
pencaharian (penerimaan) karyawan; jasa-jasa penempatan dan pencaharian para karyawan untuk sementara; jasa-jasa
pengorganisasian untuk menggelar acara dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang makanan hewan untuk tujuan
promosi; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa strategi perniagaan; jasa-jasa toko ritel
online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga;
jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola,
menyalurkan dan melayani periklanan, untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan
kinerja periklanan; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan
diklasifikasikan melalui jaringan komputer global; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari
Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan
tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi
dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa
rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi data untuk orang lain; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet
dan jaringan elektronik, komputer dan jaringan komunikasi lainnya; kompilasi laporan medis; kompilasi purwa rupa
(prototypes) bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; konsultasi bisnis dan informasi bisnis untuk menyediakan
program komputer pada jaringan data; konsultasi bisnis di bidang telekomunikasi; konsultasi bisnis mengenai kegiatan
pemasaran; konsultasi usaha di bidang sistemasi informasi ke dalam database komputer; konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor; kutipan harga untuk barang atau jasa; layanan
administrasi dan manajemen personalia dan sumber daya manusia; layanan agen produk, layanan dan perusahaan di
internet; layanan analitik bisnis; layanan berbasis langganan menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang
dapat diunduh; layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak untuk
digunakan dalam analisa bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis dan
layanan bantuan bisnis; layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis, yaitu,
menyediakan informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan
pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data komputer; layanan bisnis, yaitu, penyediaan database komputer
mengenai pembelian dan penjualan berbagai macam produk dan layanan pihak lain; layanan eceran atau grosir untuk
peralatan CCTV; layanan eceran atau grosir untuk peralatan sistem keamanan; layanan eceran untuk pelumas dan bensin;
layanan evaluasi bisnis; layanan grosir untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk tempat tidur untuk hewan; layanan
grosir untuk yogurt beku; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan,
pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok,
gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal
selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan
mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan dan pemasaran secara daring
untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan
konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan perencanaan dan pemulihan bencana;
layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk memungkinkan entitas
bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-profit organizations)
untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang lebih besar ke jaringan
komunikasi global; layanan konsultasi pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis, manajemen
bisnis, organisasi bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan manajemen bisnis; layanan manajemen
hubungan pelanggan; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pemasaran email; layanan
pemasaran online; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan pemesanan online yang menampilkan musik dan video yang
direkam sebelumnya; layanan penagihan; layanan pencarian dan penempatan eksekutif; layanan pencarian informasi di
internet dengan menggunakan program kecerdasan buatan untuk orang lain; layanan pencarian informasi yang dilaksanakan
dengan menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain; layanan penempatan magang; layanan pengaturan dan
pelaksanaan pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan penyediaan
informasi bisnis, konsumen, dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan perencanaan
karir, penempatan tenaga kerja, dan informasi; layanan perencanaan media; layanan periklanan dan manajeman untuk
penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah,
kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket
berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu,
sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan
berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan;
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layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan ritel atau layanan grosir untuk foto dan gambar yang dapat diunduh;
layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak
permainan untuk mesin permainan video untuk penggunaan di rumah dan permainan yang dapat digenggam dengan layar
kristal cair; layanan ritel lilin wangi; layanan ritel online; layanan ritel untuk makanan hewan peliharaan; layanan ritel untuk
peralatan golf; layanan ritel untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel untuk persiapan dokter hewan; layanan
ritel untuk produk susu; layanan ritel untuk sepatu; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk tas dan dompet kulit; layanan
ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan ritel yang
berkaitan dengan utas; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan
minuman; layanan rujukan dan penempatan pribadi; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35; layanan
tampilan merchandising bisnis; layanan toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan persiapan
wewangian; layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan toko online yang menampilkan jasa Pengaturan
dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel di bidang buku, majalah, majalah,
buletin, jurnal dan publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian umum, disediakan melalui Internet dan
komputer lainnya, jaringan elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program
televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel menampilkan kacamata; layanan toko ritel
menampilkan payung; layanan toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan
CCTV; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online yang menampilkan
hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel online yang menampilkan
mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk audio dan video,
headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan aksesorisnya;
layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan
jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan untuk analisa data besar (big data);
layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan
pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan
pendirian resort hotel, motel, dan restoran; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis seniman
pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi kantor kesemuanya berhubungan
dengan permainan golf; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi
bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan pemasaran; manajemen kantor yang terkomputerisasi;
melakukan survei pasar; membantu dalam eksploitasi atau pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk
pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu penyediaan layanan konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan
mewah untuk memungkinkan mereka mendistribusikan kelebihan stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim
sebelumnya; membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang dan konsultasi pemasaran; memberikan
informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan laptop; memfasilitasi pertukaran dan penjualan dari jasa dan
produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara
menyalurkan iklan video di internet; mempromosikan barang dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain,
dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi
T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya; mempromosikan kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai
masalah yang melibatkan akses ke internet untuk populasi global; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP
untuk paket hiburan langsung; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi
video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi
untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan
komersial dalam hiburan interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan
permainan video; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam energi yang dapat
diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; menyediakan
direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan
sosial lainnya; menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet;
menyediakan informasi tentang manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin; menyediakan
layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions)
untuk bisnis industri dan komersial; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet; menyiapkan dan menempatkan iklan
luar ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran
(expositions) untuk perusahaan industri dan komersial; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri
dan komersial; minimarket; nasehat manajemen; negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau
pemain musik; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis
atau iklan; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; pekerjaan kantor secara umum
tentang pengelolaan klaim uang oleh komputer; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain;
pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan bisnis; pemasaran kata-kata melalui mulut; pembaharuan
dan pemeliharaan data dalam pusat data komputer; pemberian informasi kepada konsumen di bidang restoran dan makanan,
yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan ulasan restoran; pemrosesan pesanan
administratif; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pencarian
data dalam komputer untuk pihak lain; pencarian database melalui komputer; penelitian dan survei bisnis; penelitian
pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; penempatan produk cetakan dalam
amplop (surat langsung); penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon diskon elektronik)
untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; penerbitan sertifikat hadiah yang memungkinkan untuk ditukar dengan
barang atau jasa; penerbitan stempel perdagangan; penerbitan, pengelolaan, kliring kartu poin untuk mempromosikan
penjualan produk atau menyediakan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon
diskon untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya;
penerbitan, pengelolaan, kliring poin untuk mempromosikan penjualan produk dan menyediakan jasa; penerbitan,
pengelolaan, kliring poin yang dapat diakumulasikan yang diberikan kepada pengguna sesuai dengan harga pembelian
barang dan jasa yang dapat ditukar dengan barang atau jasa atau ditawarkan untuk diskon dan pemyediaan informasi terkait
dengannya; penerbitan, perantara penerbitan dan kliring stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu
diskon
istimewa/ khusus; penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
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promosi penjualan atau layanan penyediaan promosi; pengadaan jasa untuk keperluan lain (pemesanan barang dan jasa
untuk keperluan bisnis); pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain); pengadaan
kontrak untuk orang lain; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial;
pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan
transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengecer
toko serba ada; pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas; pengelolaan hubungan pelanggan; pengelolaan laporan bisnis;
pengelolaan resiko bisnis; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising);
pengkajian pemasaran; pengkinian materi periklanan; pengkoordinasian strategi pemasaran pihak ketiga; pengoperasian
usaha situs komunitas di Internet; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan; pengumpulan
data dan analisis statistikal; pengumpulan informasi kedalam database; pengumpulan poin dan poin kliring untuk
mempromosikan penjualan produk dan jasa; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan lagu secara
digital melalui jaringan online; penjualan telepon seluler baik secara online maupun secara langsung; penyatuan, untuk
kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari ritel barang dagangan umum dan situs web dalam jaringan
komunikasi global; penyebaran bahan iklan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan;
penyebaran materi pemasaran; penyedia sistem berbasis web dan portal daring di bidang pemanfaatan sumber daya manusia
dan pusat kebugaran, yaitu, untuk memungkinkan pemanfaatan departemen sumber daya manusia menggunakan pusat
kebugaran untuk menawarkan layanan kepada karyawan, untuk mengelola partisipasi mereka dan untuk penyusunan laporan;
penyediaan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian komputer dan sistem komputer; penyediaan bantuan
bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan barang-barang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel; penyediaan
fungsi kegiatan perkantoran; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi komersial yang berkaitan
dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi komputer; penyediaan informasi mengenai artikel surat kabar, majalah
atau buku melalui Internet; penyediaan informasi mengenai hadiah untuk promosi penjualan; penyediaan informasi mengenai
penjualan dan urutan penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi mengenai penjualan produk;
penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan informasi tentang dunia Kerja, Bisnis melalui
situs web; penyediaan informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola
sebagai data elektronik) untuk promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan; penyediaan informasi yang berhubungan
dengan harga dan penjual produk; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce;
penyediaan jasa publikasi dan informasi pasar konsumen secara daring; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan
katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode,
tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan,
peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan
penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan
segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara,
pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan jasa ritel online dari situs web
internet yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan,
peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di
kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan
laporan bisnis dan / atau komersial; penyediaan layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan
sumber daya perangkat lunak; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
penyediaan pasar online; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan ruang di Internet
untuk periklanan; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang pada halaman utama
Internet untuk mengiklankan barang dan jasa; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari
penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha); penyelenggaraan analisis bisnis survei riset
pemasaran; penyelenggaraan bisnis dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data; penyelenggaraan
pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian
konsumen dan iklan; penyelenggaraan survei riset pemasaran; penyelidikan, pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan
informasi mengenai sistem stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus;
penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan terbaru; penyewaan bahan publisitas; penyimpanan data dan pemrosesan
data; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya;
perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang melalui Internet; perdagangan barang; perdagangan eceran
komputer bekas; perekrutan dan pengelolaan pedagang dan anggota stempel perdagangan, kupon, kartu akumulasi poin,
kartu manfaat diskon untuk promosi penjualan atau promosi penjualan; perekrutan dan pengelolaan pedagang, anggota kartu
poin untuk promosi penjualan; perekrutan tenaga kerja; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk
orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk
tujuan promosi; perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media;
periklanan situs bisnis; periklanan, pemasaran, riset pasar; perkiraan dan analisis ekonomi; pernerbitan, pengelolaan, kliring
poin (termasuk poin elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi
terkait dengannya; persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; persiapan milis; persiapan, produksi, dan
penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara
para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan para pelaksana perniagaan (business); presentasi barang melalui media
komunikasi untuk keperluan pengecer; produksi iklan, yaitu, produksi bahan iklan; promosi atas undian berhadian, kompetisikompetisi dan insentif-insentif kepada para pelanggan; promosi penjualan; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi
penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; proses dan verifikasi data yang
terkomputerisasi; providing information the sale of goods offered in the form of shopping malls on internet websites; provision
of business data; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi naskah publisitas/iklan; publisitas dan layanan
pemasaran; publisitas iklan industri dan komersial; recruitment and management of trading stamp, coupon,
point accumulation type card franchise, member; registrasi kendaraan dan layanan pemindahan hak; rekrutmen dan
manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan; riset bisnis dan pemasaran;
segmentasi (pembagian) dan profilisasi data pasar; semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer,
jaringan informasi dan/atau internet; show room (ruang pamer) penjualan mobil bekas; sistemasi informasi ke dalam database
komputer; sistematisasi data dalam database pusat; skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema
insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang dan jasa melalui layanan
telepon dan / atau komputer online; sponsor promosi balapan sepeda; sponsor promosi organisasi yang mempromosikan
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pengelolaan dan pelestarian lingkungan; stan penjualan makanan ringan; stan penjualan minuman; studi pasar terkait dengan
layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; supermarket; tata buku; toko; toko bangunan; toko eceran; toko eceran bahan
bangunan; toko grosir; toko online dan offline untuk barang-barang selam; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko
retail handphone; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi; toko roti; toko yang menjual
perhiasan; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produkproduk kopi dan barang-barang terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam
mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033525
: 18/05/2021 10:31:53
:
: MYCHAEL SWANI TANZIL B

540 Etiket

: JLN SUNTER MAS TIMUR BLOK R/2 RT. 010 RW. 008 KEL. SUNTER JAYA KEC.
TANJUNG PRIOK, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14360
: Ika Citra Dewi S.T
: CIDID LAW FIRM & IP SERVICES Menara Karya Lantai 28, Jl. H.R. rasuna Said
Blok X-5. Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CAPELLA SLIMMING PILLS
: Secara konseptual, merek “CAPELLA SLIMMING PILLS” memiliki makna bintang yang paling terang di
rasi Auriga, tercerah keenam di langit malam dan tercerah ketiga di langit utara setelah Arcturus dan
Vega.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 5
: ===Jamu pelangsing; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman diet; Minuman pelangsing;
Minuman untuk digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; Nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet;
Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik,
suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen
diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan antioksidan; Suplemen makanan (supplement diet); Suplemen-suplemen serat
makanan diet; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen diet; hasilhasil/produk farmasi pelangsing tubuh; jamu-jamuan pelangsing tubuh; kapsul pelangsing; makanan dan minuman diet yang
diadaptasi untuk keperluan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk
keperluan medis; minuman suplemen diet; minuman tambahan makanan diet; minuman tambahan makanan diet untuk
keperluan medis; minuman tambahan makanan diet, bukan untuk tujuan medis; obat-obatan pelangsing tubuh; pengganti
makanan dan campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis; pil pelangsing; sediaan diet berdasarkan ekstrak
tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan diet disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan makanan diet diadaptasi untuk
keperluan medis; sediaan medis untuk tujuan pelangsingan; sediaan pelangsing untuk tujuan medis; sediaan untuk membuat
minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan (kesehatan);
sediaan-sediaan makanan diet; suplemen diet; suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet untuk manusia;
suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen makanan diet; suplemen makanan diet dalam bentuk
bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk granular, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam
bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam sifat campuran herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat
campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan
untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan
diet yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul; suplemen nutrisi yang digunakan untuk diet sebagai
makanan fungsionalitas; teh pelangsing untuk keperluan medis; zat diet yang terdiri dari vitamin, mineral, asam amino dan
unsur mikro===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033526
: 18/05/2021 10:36:28
:
: CV BERLIAN INTI CAHAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL DANAU SUNTER UTARA KAV 60 BLOK A NO 10 SUNTER AGUNG, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: titan
:

591

Uraian Warna

: Emas dan Hitam

740

540 Etiket
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 24
: ===selimut tempat tidur===
: JID2021033527
: 18/05/2021 10:38:36
:
: YAYASAN SANGGAR PRATHIVI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pasar Baru Selatan No.23 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar
Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10710
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TUTUR TINULAR
: Petuah dan Nasehat yang di sebar luaskan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Hijau, Biru
: 41
: ===informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet
atau melalui program televisi atau radio; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; jasa penyelenggaraan
konferensi, pameran, kompetisi dan acara pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya yang terkait dengan teknologi
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa proses
gambar digital (fotografi); jasa-jasa produksi media digital dan interaktip, ialah jasa-jasa sebelum produksi dan setelah
produksi video dan audio; layanan pembuatan film digital; layanan pencitraan digital [fotografi]; layanan pencitraan digital
[pengeditan gambar]; layanan penerbitan digital on-line; layanan penerbitan video digital, audio dan multimedia; mengadakan
konferensi pendidikan untuk profesi industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh
pengguna dan iklan online; pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam sifat penciptaan,
pengembangan, dan produksi program televisi, proofreading naskah, produksi konten digital asli yang menampilkan
pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel
untuk digunakan dengan serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outletoutlet video-on-demand yang berkaitan; pengoperasian peralatan audio untuk produksi program radio; penyediaan klip video
yang tidak dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan/atau teks dari
atau berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan musik digital (tidak dapat diunduh) dari Internet;
penyediaan musik digital (yang tidak dapat diunduh) untuk Internet atau telepon genggam; penyediaan musik digital yang tidak
dapat diunduh dari jaringan komputer global; penyewaan karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video,
video musik, musik, dan player media digital (podcasts), dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan
video musik; presentasi teater film atau produksi dan distribusi film (movie film); produksi acara permainan televisi; produksi
dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital
(podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi,
drama, musik, dan video musik; produksi dan distribusi program radio; produksi dan pengeditan program radio dan televisi;
produksi dan penyewaan film, film video, program radio dan televisi; produksi dan presentasi rekaman audio dan video, dan
gambar diam dan bergerak; produksi drama; produksi efek khusus untuk film; produksi film dan drama Virtual Reality (VR) dan
Augmented Reality (AR); produksi film, dan program audiovisual dan televisi; produksi film, film video dan serial televisi;
produksi film, film video, program radio dan televisi; produksi hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio dan video
yang berkaitan dengan perjalanan; produksi lagu untuk film; produksi master rekaman; produksi opera; produksi pencahayaan
untuk tujuan hiburan; produksi pertunjukan dan film; produksi pertunjukan panggung; produksi podcast; produksi program
radio; produksi program radio dan televisi; produksi program radio dan televisi sindikasi; produksi program radio dan televisi
untuk Internet dan media lainnya; produksi program radio, televisi dan audio; produksi program televisi, televisi ponsel dan
radio; produksi program televisi, televisi seluler dan radio; produksi rekaman audio; produksi rekaman audio dan video untuk
resital; produksi rekaman master audio; produksi rekaman suara dan video; produksi siaran radio; produksi video dan/atau
rekaman suara untuk tujuan hiburan atau pendidikan; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program
televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: DID2021033528
: 18/05/2021 10:39:18
:
: PT. HERBANI MEDIKA NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pulobuaran III Blok G. No.6, Kawasan Industri Pulogadung, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ESSANS by herbani + Logo
:

540 Etiket
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Biru, Kuning, Hitam, Merah
: 3
: ===Sabun; cairan pembersih; colognes, parfum dan kosmetik; gel mandi dan mandi; kosmetik dan perlengkapan mandi; krim
dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; minyak esensial; minyak esensial untuk digunakan
dalam aromaterapi; minyak esensial untuk penggunaan rumah tangga; pembersih rumah tangga; pembersih tangan; sabun
kosmetik; sabun mandi; sabun tubuh; sabun wajah; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh;
sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah
tangga; sediaan pengharum ruangan===
: JID2021033529
: 18/05/2021 10:39:38
:
: PT BANDHU CATHA INDONESIA

540 Etiket

: Pertokoan Semer Kencana 1, Jl. Raya Semer, Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta
Utara, Kabupaten Badung, Bali
: Debby Debora Octavia S.H
: Debby Debora Octavia, S.H. Jl. Perintis 2 No. 106 RT.003 RW.024 Kel. Kaliabang
Tengah, Kec. Bekasi Utara-Kota Bekasi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VIBEHOUSE + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye/orange; ungu
: 35
: ===Distributor alat kesehatan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online; Jasa toko eceran secara
online; Layanan ritel department store; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; layanan ritel
yang berkaitan dengan alat bantu seks; layanan toko grosir online yang menampilkan alat bantu seks; penyediaan jasa
penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; toko; toko alat kesehatan; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021033530
: 18/05/2021 10:40:10
:
: CJ Food and Beverage Beijing Company Limited

540 Etiket

Alamat Pemohon

: 405, 4th floor, Building 5, No.16 Xinzhong North Street,
Shunyi District, Beijing,
China

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Siti Hanah S.E.,
: S. Hanah, S.E. & Yulius Cung, S.H.,M.H. Jalan Biak No 7C

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BATEA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 35
: ===Iklan secara online pada suatu jaringan komputer; Jasa publisitas; Konsumen (Informasi komersial dan pemberian nasihat
untuk -) [toko yang menyediakan pemberian naihat untuk konsumen]; administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa
orang lain; iklan; jasa saran untuk manajemen bisnis; pemasaran; penyediaan pasar barang dan jasa secara daring bagi
pembeli dan penjual; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; promosi penjualan untuk pihak lain===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: JID2021033531
: 18/05/2021 10:40:16
:
: ZHANG ZHAO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: Thania Official Store
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah muda, Krem dan Putih.
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha;
Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Administrasi sistem dan portal daring yang memungkinkan promosi kegiatan
kebugaran dan kesehatan; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen ekspor-impor peralatan dan
perlengkapan bayi; Agen penjualan; Agen-agen Penjualan Elektronik; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui
jaringan-jaringan komputer global; Aktivitas konsultasi manajemen; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan;
Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Asistensi bagi konsumen untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa
melalui jaringan komputer global; Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; Counter untuk penjualan es krim;
DEPARTMENT STORE; Dealer motor; Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; Distribusi materi publisitas (selebaran,
prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk penjualan jarak jauh) baik yang melintasi perbatasan atau tidak;
Distributor Elektronik; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; Distributor peralatan dan perlengkapan
bayi; Distributor perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Gerai penjualan makanan dan
minuman; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan
komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan
penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode pemberian diskon hak istimewa; Impor, ekspor, promosi
penjualan untuk pihak ketiga dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata,
bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik;
Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Invoicing perpajakan; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen
penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik;
Jasa akunting; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk farmasi; Jasa distribusi; Jasa ecer yang berkaitan dengan
peralatan teknologi informasi; Jasa evaluasi komersial; Jasa grosir; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan
(merger) dan pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman;
Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa
konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan pelelangan
secara online; Jasa layanan pengadaan produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk
bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin dan instrumen-instrumen pneumatik atau hidrolik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan
komunikasi informasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
peralatan dan instrumen audio dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video,
atau penerima audio-video; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi
kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan
minuman; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated
External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat
berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di
bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik
untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran
gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA
untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu,
mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk
keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat
bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh
manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel
untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam),
mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap
debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara
elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
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listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk
keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk
keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot); Jasa
layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real
estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel
dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium,
apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Jasa
marketing untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan
via website; Jasa pemberian nasihat mengenai produk farmasi untuk keperluan diet; Jasa pemesan dan penjualan barang
secara online; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari
pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan
mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat,
tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan
barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang
melalui pos atau remote control media elektronik dan melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa
pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa pengadaan teh hijau untuk orang lain;
Jasa pengurusan dan perijinan stnk; Jasa penjualan alat - alat berkemah; Jasa penjualan alat kendali jarak jauh; Jasa
penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan
barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan drone dan drone kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa
penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan
grosir untuk pemanas air, peralatan dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan permainan video yang
dapat diunduh; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan online untuk pakaian bersepeda;
Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda
listrik; Jasa penjualan parfum dan wewangian; Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan perlengkapan berkemah; Jasa
penjualan perlengkapan mendaki gunung; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan ritel dan
grosir untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik; Jasa penjualan suku cadang alat - alat
musik; Jasa penyediaan fasilitas biro bisnis; Jasa perantara komersial dalam bidang peralatan komunikasi yang portabel,
yaitu, handset, walkie-talkie, telepon-telepon satelit dan asisten digital pribadi (PDA), telepon-telepon bergerak; Jasa perantara
komersial untuk alat pemanas; Jasa perantara komersial untuk komputer-komputer; Jasa perantara komersial untuk mesin
dan perlengkapan kantor; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa
perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan
peralatan medis; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin; Jasa perantara komersial untuk
mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa
perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga; Jasa perantara komersial untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara
komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa
perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal
Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan
kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk
keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang
medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis,
sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan
kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan
medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagianbagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
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tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi
sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk diagnosa (diagnostic reagent) untuk keperluan medis; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan
tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga
listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan
rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa perantara komersial untuk
produk-produk farmasi; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa perdagangan eksporimpor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang; Jasa periklanan dan pemasaran yang
dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari
pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan
bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral; Jasa pialang penjualan barang; Jasa
pialang untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan
komputer dan situs web (website); Jasa publisitas luar ruangan; Jasa ritel dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang
menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata
pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai
plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempattempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; Jasa ritel sehubungan dengan
pemutar media portabel; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; Jasa ritel yang berkaitan dengan tekstil,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (ecigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok,
korek api, alat penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok
elektronik; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir yang menampikan peralatan dan instrumen medis
untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan
rumah tangga; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang
menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian,
penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa
toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio,
video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko
retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer,
rekaman audio, publikasi elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan
instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika;
Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat
wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin;
Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan
penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Jasa-jasa kliping berita; Jasa-jasa penyediaan informasi, dan
layanan jual beli tentang akar rumput; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkat-perangkat keras dan barangbarang yang berkaitan dengannya; Kampanye pasar; Keagenan tenaga kerja; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Konsultasi
manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua
angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri
konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan,
asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan
bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan,
perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi; Konsultasi perdagangan produk
UMKM di dalam dan luar negeri; Konsultasi sarana dan pra sarana bagi kegiatan UMKM; Konsultasi yang berkaitan dengan
hubungan masyarakat; Layana agen penjualan yang menampilkan penggorengan; Layanan administrasi bisnis yang
disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan agen penjualan untuk pintu
lipat dari logam; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat non-logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan alas kaki
untuk mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat penggosok
tubuh; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat
gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan agen penjualan yang menampilkan
aparatus perawatan gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan bagasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
bantal Korea, Bangsuk; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan agen penjualan yang
menampilkan botol terisolasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan buku dan publikasi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan agen penjualan yang
menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan agen
penjualan yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kantong dengan penutup
untuk penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan karpet; Layanan agen penjualan yang
menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan
keranjang sampah; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen
penjualan yang menampilkan kertas perak; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan
elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali digital; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali elektrik
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yang dapat dilipat; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
lemari bukan logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan panci
untuk memasak; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan agen penjualan yang menampilkan pemanggang; Layanan agen penjualan
yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan
agen penjualan yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen penjualan yang menampilkan penjernih udara untuk
kendaraan; Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan
dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan perlengkapan mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sediaan untuk
memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan agen penjualan yang menampilkan serbet; Layanan agen
penjualan yang menampilkan setrika uap; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sterilisasi pengering
piring; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas kecil
untuk bepergian; Layanan agen penjualan yang menampilkan tembakau; Layanan agen penjualan yang menampilkan tempat
dan kotak sabun; Layanan agen penjualan yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tikar; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan
agen penjualan yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan tusuk gigi;
Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan agen
penjualan yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah
plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multiguna; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan agen penjualan
yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan lapisan
kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan peralatan memasak portabel untuk
penggunaan di luar ruangan; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk
penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan
pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas
rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca
lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain.; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan
dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang;
Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen
usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data tersebut
menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan distribusi dalam
bidang perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer, program permainan, konten permainan
komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan
fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan iklan yang
berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel
perangkat keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon,
potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain;
Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras logam; Layanan konsultasi
untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan manajemen
bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan manajemen risiko
bisnis; Layanan nasehat untuk informasi bisnis dan akuntansi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan
sosial dengan bisnis; Layanan pemrosesan kantor; Layanan pengaturan rapat perusahaan; Layanan pengembangan bisnis,
seperti menyediakan bantuan untuk perusahaan pemula milik pihak lain; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel
online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan penyedia informasi secara
daring termasik informasi terkait dengan pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu kredit.; Layanan penyedia
informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan perantara bisnis; Layanan perantara yang
berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan promosi dan publisitas; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan ritel
online barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki; Layanan ritel online
yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online
yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan dengan
tutup kepala; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian; Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar, minyak bumi, minyak,
pelumas, gemuk; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil;
Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko grosir yang menampilkan alas kaki untuk
mandi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan alat penggosok
tubuh; Layanan toko grosir yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko grosir yang menampilkan
alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan
toko grosir yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko grosir yang menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan
toko grosir yang menampilkan deterjen untuk keperluan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk abrasif untuk
menggosok kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko grosir yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko grosir yang menampilkan
kabinet dan lemari plastik; Layanan toko grosir yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
Layanan toko grosir yang menampilkan karpet; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan
domestik atau rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko grosir yang
menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan kertas perak; Layanan toko
grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko grosir
yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali digital; Layanan toko
grosir yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan
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toko grosir yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan lemari
bukan logam; Layanan toko grosir yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko grosir
yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko grosir
yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir yang menampilkan pemanggang; Layanan toko grosir yang
menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan penggorengan; Layanan toko grosir yang
menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko grosir yang
menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko grosir
yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak portabel
untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko grosir yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan
lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan serbet; Layanan toko grosir yang menampilkan
setrika uap; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat untuk
membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko grosir yang menampilkan tas
dan dompet; Layanan toko grosir yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko grosir yang menampilkan teko
kopi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan toko grosir yang menampilkan tepung
dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko grosir yang menampilkan tikar; Layanan toko grosir yang menampilkan
tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko
grosir yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan
makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko grosir yang
menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah rumah tangga
portabel multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko
grosir yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko ritel menampilkan selempang
jendela dari logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko ritel online; Layanan toko
ritel online menampilkan rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman video, dan produk yang
terkait dengan musik; Layanan toko ritel online yang menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang
menampilkan topi; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel untuk engsel
pintu dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat non-logam; Layanan toko
ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko ritel
yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang
dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko ritel yang menampilkan
alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang
menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang
menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus perawatan gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko ritel yang menampilkan blender tangan nirkabel;
Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko ritel yang menampilkan cangkir bukan logam mulia;
Layanan toko ritel yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan gantungan
baju; Layanan toko ritel yang menampilkan gulungan toilet; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk abrasif untuk
menggosok kulit; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko ritel yang menampilkan
kabinet dan lemari plastik; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
Layanan toko ritel yang menampilkan karpet; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan
domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko ritel yang menampilkan
keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan kertas perak; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak
esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak makanan
pendamping; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali digital; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko ritel yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara
untuk makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko ritel yang menampilkan
panggangan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang menampilkan
pemanggang; Layanan toko ritel yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan
pembungkus untuk penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel
yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang
menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel
yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan memasak portabel
untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko ritel yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya
untuk keperluan mencuci; Layanan toko ritel yang menampilkan serbet; Layanan toko ritel yang menampilkan setrika uap;
Layanan toko ritel yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat untuk membersihkan;
Layanan toko ritel yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet;
Layanan toko ritel yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko ritel yang menampilkan tempat dan kotak
sabun; Layanan toko ritel yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko ritel yang
menampilkan tikar; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang
menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko ritel yang
menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
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dapur; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan
barang dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web secara ritel
online; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online;
MINI MARKET; Manajemen Usaha; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen bisnis dan layanan
konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare
dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan; Manajemen bisnis dan pengoperasian
hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain; Manajemen data; Manajemen usaha dan operasi
pusat data; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Membantu perusahaan-perusahaan untuk
mendapatkan kontrak pemerintah; Memberikan informasi dan analisis yang berkaitan dengan data pasar ekonomi;
Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website);
Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan informasi,
berita, dan komentar di bidang bisnis hiburan; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web
ritel online orang lain; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi pelacakan mengenai pelacakan aset dalam
perjalanan, yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis;
PASAR SWALAYAN; PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pemasangan poster; Pemasaran dan periklanan pada
jasa keuangan dan asuransi; Pembelian Madu dan Hasil produksi madu; Pembukuan perniagaan; Pembukuan perusaahan;
Pemotongan pajak; Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Penelitain Perniagaan; Penelitian perniagaan
dan pemasaran madu; Penempatan personel, yaitu jasa penyediaan pekerja terlatih dan material untuk mengelola dan
mengerjakan pembersihan peralatan industri dengan benar, yaitu, reaktor, kapal, tangki, menara vakum, penukar panas,
perpipaan, kolom penyulingan, dan peralatan industri lainnya.; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan
barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengaturan dan
pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; Pengelolaan arsip perniagaan;
Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengelolaan informasi perpajakan; Pengelolaan laporan
proyek bisnis; Pengiklanan di surat kabar; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Penjualan
barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan
barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris
barang-barang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris peralatan
dan perlengkapan selam; Penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai data demografis; Penyediaan informasi
komersial melalui internet global; Penyediaan informasi komersial melalui jaringan komputer; Penyediaan informasi konsumen
melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi,
termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa layanan
informasi publisitas; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Penyediaan program penghargaan insentif bagi pelanggan melalui
pemberian hadiah bonus dan layanan insentif untuk perjalanan udara yang sudah berkali-kali, yaitu, fasilitas transit lounge
untuk relaksasi penumpang, layanan maskapai penerbangan prioritas khusus dengan layanan reservasi, peningkatan
pemrosesan tiket bandara, percepatan prosedur menunggu panggilan penerbangan, check-in prioritas, check-in lobi prioritas,
service center khusus dan jalur untuk kumpulan penumpang elite, prioritas khusus dan percepatan pemrosesan keamanan,
percepatan layanan penanganan di pintu masuk dan keberangkatan pesawat, peningkatan akomodasi tempat duduk,
peningkatan ruang pribadi termasuk hiburan khusus, koneksi komputer, peningkatan layanan penyediaan makanan dan
pemberian voucher dengan nilai-nilai yang telah ditentukan untuk penumpang elite, pengiriman bagasi prioritas, peningkatan
dan percepatan respons customer service untuk penumpang elite; Peragaan barang; Perbandingan harga dan evaluasi
berbagai produk; Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar komputer dan
perlengkapannya dan piranti lunak; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Periklanan
melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan,
pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang
sosialisasi untuk tujuan bisnis; Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman
video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi
penjualan akun kartu kredit melalui administrasi program pemberian insentif; Promosi penjualan produk elektronik, video
dan/atau audio untuk orang lain; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain melalui toko,
Internet atau katalog produk; Promosi penjualan untuk pihak lain melalui jaringan komputer; Pusat perbelanjaan komprehensif
melalui internet; Saran manajemen pemasaran; Supermarket bahan bangunan; TOKO SERBA ADA; Tempat penyelenggara
kursus penyelaman (diving) untuk tujuan komersial; Tempat yang menjual berbagai macam bir; Toko Eceran Elektronik; Toko
Grosir Elektronik; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko barang-barang grosir; Toko eceran aluminium; Toko eceran
yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran
yang menjual produk susu; Toko jam tangan; Toko kue; Toko makanan online; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman
online; Toko minuman panas dan dingin; Toko online dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang
merchandise karakter animasi; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko parfum; Toko perabotan;
Toko perlengkapan bayi; Toko yang menjual kosmetik; Toko yang menjual pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa
es dan buah; Toko-toko Grosir Elektronik; administrasi komersial untuk barang dan jasa bagi orang lain; administrasi pusat
data dalam bidang data besar (big data); administrasi usaha; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran
penjualan; advertising to promote the sale of products and the use of services by the point accumulation method or discount
privilege grant method; agen agregat penjualan dan penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen impor-ekspor; agen
penjualan barang baik eceran maupun grosir; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan
penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan
untuk mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perusahaan lokal dan
asing untuk memberikan penawaran untuk berbagai produk, yaitu, penetapan harga barang atau jasa; agen untuk penerbitan
kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; agency services
of products, services and company on the internet; analisa informasi bisnis; analisis biaya; analisis dan studi atas informasi
yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan lingkungan melalui penelitian pasar dan studi-studi
per-iklanan; analisis tren bisnis; analitik data bisnis, yaitu, mengumpulkan dan melaporkan data kebugaran, informasi
pembayaran dan data bisnis lainnya ke departemen sumber daya manusia serta bisnis kebugaran dan kesehatan; audisi
seniman pertunjukan (pemilihan personil); bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender; bantuan bisnis
untuk orang lain dalam pendirian organisasi kemanusiaan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan;
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desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; distribusi bahan periklanan; distribusi barang promosi; distribusi barang-barang
(bukan layanan-layanan transportasi) (agen, grosir, layanan-layanan representatif); distribusi materi iklan dan penyebaran
pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distributor aluminium; general office work regarding management of
pecuniary claim by computer; grosir dan eceran film, rekaman suara, karya sastra, karya dramatis, karya musik dan karya
artistik; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan promosi perusahaan; iklan komersial; iklan komersial perusahaan;
iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan, promosi, dan layanan keagenan; informasi bisnis;
informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan pertanyaan bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk
konsumen terkait dengan diet [tempat konsultasi konsumen]; informasi usaha untuk tinjauan umum perusahaan termasuk
pengoperasian usaha, ukuran bisnis dan informasi lainnya; issuing of trading stamp; issuing, clearing and managing point
cards; issuing, issuing intermediary and clearing of trading stamp, coupon, point accumulation type card and discount privilege
card; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); jasa agen
periklanan; jasa agen pesanan pembelian; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent
(manajemen bisnis seniman pertunjukan); jasa analisis pasar; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial;
jasa bantuan untuk perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa diskon (-untuk pengecer, untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk lembaran
dan gulungan aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk
perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk segar; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa eceran atau grosiran
untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa evaluasi statistik data pemasaran; jasa grosir dan eceran; jasa iklan dan promosi;
jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa informasi komersial yang disediakan oleh akses ke database komputer;
jasa jasa katalog toko eceran; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi manajemen; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa
konsultasi rekrutmen bisnis; jasa konsultasi usaha mengenai distribusi komersial dan penyediaan informasi yang berhubungan
dengannya; jasa konsultasi yang berhubungan dengan kontrak untuk pembelian barang; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis,
manajemen bisnis dan pemasaran; jasa kumpulan statistik untuk bisnis; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas
organisasi dan sumber daya); jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa manajemen
bisnis di bidang pendidikan; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa organisasi dan manajemen program
promosi insentif dan penjualan; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa pembuatan indeks informasi, situs dan
sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya untuk pihak lain;
jasa penagihan; jasa penelitian dan konsultasi yang berkaitan dengan promosi, operasi, dan penjualan di pasar domestik dan
luar negeri barang dan jasa yang diproduksi di Taiwan, yaitu, konsultasi riset pasar; jasa penerbitan, pengelolaan dan
penyelesaian kupon dan poin untuk mempromosikan barang dan jasa; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran
secara online; jasa penggabungan (merger) dan akuisisi bisnis; jasa pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan;
jasa pengumpulan data; jasa penilaian perusahaan; jasa penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa penjualan dan
publisitas; jasa penjualan grosir produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan
ikan; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan
produk baja ringan; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan ritel produk garam
kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan farmasi; jasa penjualan: atap baja ringan
,galvalum, reng, hollow, atap Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium, kanal c; jasa penyaluran gas secara ritel
(eceran); jasa penyediaan data bisnis; jasa penyediaan portal online berbasis web yang memberikan pelanggan akses ke
informasi akun penjualan mereka, informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan pesanan,
informasi manajemen inventaris, dan informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia; jasa
perdagangan aluminium; jasa perdagangan gas; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan
promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa periklanan,
pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial;
jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi
(optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu,
penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang lain; jasa prakiraan ekonomi; jasa produksi iklan; jasa promosi dan
pemasaran secara online; jasa ritel; jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak
beralkohol; jasa sistemisasi data dalam database komputer; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa toko retail
secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala,
dan alas kaki; jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; jasa untuk membantu membangun jaringan kontak bisnis; jasa
untuk memperoleh statistik bisnis untuk orang lain; jasa yang berkaitan dengan analisis data usaha dalam transaksi
konsumen dan perilaku konsumen; jasa-jasa analisis dan studi informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini)
para konsumen dan tindak tanduk (behaviour) melalui penelitian pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa grosir terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasajasa konsultasi yang berkaitan dengan pencaharian karyawan-karyawan; jasa-jasa loyalitas pelanggan sehubungan dengan
jasa-jasa hotel dan resor; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan
komersial dan periklanan; jasa-jasa pemilihan (seleksi), penilaian dan pemeriksaan kesehatan pada karyawan untuk tujuan
pencaharian (penerimaan) karyawan; jasa-jasa penempatan dan pencaharian para karyawan untuk sementara; jasa-jasa
pengorganisasian untuk menggelar acara dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang makanan hewan untuk tujuan
promosi; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa strategi perniagaan; jasa-jasa toko ritel
online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait
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kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga;
jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola,
menyalurkan dan melayani periklanan, untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan
kinerja periklanan; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan
diklasifikasikan melalui jaringan komputer global; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari
Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan
tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi
dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa
rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi data untuk orang lain; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet
dan jaringan elektronik, komputer dan jaringan komunikasi lainnya; kompilasi laporan medis; kompilasi purwa rupa
(prototypes) bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; konsultasi bisnis dan informasi bisnis untuk menyediakan
program komputer pada jaringan data; konsultasi bisnis di bidang telekomunikasi; konsultasi bisnis mengenai kegiatan
pemasaran; konsultasi usaha di bidang sistemasi informasi ke dalam database komputer; konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor; kutipan harga untuk barang atau jasa; layanan
administrasi dan manajemen personalia dan sumber daya manusia; layanan agen produk, layanan dan perusahaan di
internet; layanan analitik bisnis; layanan berbasis langganan menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang
dapat diunduh; layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak untuk
digunakan dalam analisa bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis dan
layanan bantuan bisnis; layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis, yaitu,
menyediakan informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan
pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data komputer; layanan bisnis, yaitu, penyediaan database komputer
mengenai pembelian dan penjualan berbagai macam produk dan layanan pihak lain; layanan eceran atau grosir untuk
peralatan CCTV; layanan eceran atau grosir untuk peralatan sistem keamanan; layanan eceran untuk pelumas dan bensin;
layanan evaluasi bisnis; layanan grosir untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk tempat tidur untuk hewan; layanan
grosir untuk yogurt beku; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan,
pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok,
gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal
selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan
mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan dan pemasaran secara daring
untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan
konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan perencanaan dan pemulihan bencana;
layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk memungkinkan entitas
bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-profit organizations)
untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang lebih besar ke jaringan
komunikasi global; layanan konsultasi pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis, manajemen
bisnis, organisasi bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan manajemen bisnis; layanan manajemen
hubungan pelanggan; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pemasaran email; layanan
pemasaran online; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan pemesanan online yang menampilkan musik dan video yang
direkam sebelumnya; layanan penagihan; layanan pencarian dan penempatan eksekutif; layanan pencarian informasi di
internet dengan menggunakan program kecerdasan buatan untuk orang lain; layanan pencarian informasi yang dilaksanakan
dengan menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain; layanan penempatan magang; layanan pengaturan dan
pelaksanaan pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan penyediaan
informasi bisnis, konsumen, dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan perencanaan
karir, penempatan tenaga kerja, dan informasi; layanan perencanaan media; layanan periklanan dan manajeman untuk
penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah,
kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket
berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu,
sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan
berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan;
layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan ritel atau layanan grosir untuk foto dan gambar yang dapat diunduh;
layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak
permainan untuk mesin permainan video untuk penggunaan di rumah dan permainan yang dapat digenggam dengan layar
kristal cair; layanan ritel lilin wangi; layanan ritel online; layanan ritel untuk makanan hewan peliharaan; layanan ritel untuk
peralatan golf; layanan ritel untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel untuk persiapan dokter hewan; layanan
ritel untuk produk susu; layanan ritel untuk sepatu; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk tas dan dompet kulit; layanan
ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan ritel yang
berkaitan dengan utas; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan
minuman; layanan rujukan dan penempatan pribadi; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35; layanan
tampilan merchandising bisnis; layanan toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan persiapan
wewangian; layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan toko online yang menampilkan jasa Pengaturan
dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel di bidang buku, majalah, majalah,
buletin, jurnal dan publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian umum, disediakan melalui Internet dan
komputer lainnya, jaringan elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program
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televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel menampilkan kacamata; layanan toko ritel
menampilkan payung; layanan toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan
CCTV; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online yang menampilkan
hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel online yang menampilkan
mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk audio dan video,
headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan aksesorisnya;
layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan
jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan untuk analisa data besar (big data);
layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan
pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan
pendirian resort hotel, motel, dan restoran; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis seniman
pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi kantor kesemuanya berhubungan
dengan permainan golf; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi
bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan pemasaran; manajemen kantor yang terkomputerisasi;
melakukan survei pasar; membantu dalam eksploitasi atau pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk
pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu penyediaan layanan konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan
mewah untuk memungkinkan mereka mendistribusikan kelebihan stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim
sebelumnya; membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang dan konsultasi pemasaran; memberikan
informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan laptop; memfasilitasi pertukaran dan penjualan dari jasa dan
produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara
menyalurkan iklan video di internet; mempromosikan barang dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain,
dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi
T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya; mempromosikan kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai
masalah yang melibatkan akses ke internet untuk populasi global; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP
untuk paket hiburan langsung; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi
video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi
untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan
komersial dalam hiburan interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan
permainan video; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam energi yang dapat
diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; menyediakan
direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan
sosial lainnya; menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet;
menyediakan informasi tentang manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin; menyediakan
layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions)
untuk bisnis industri dan komersial; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet; menyiapkan dan menempatkan iklan
luar ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran
(expositions) untuk perusahaan industri dan komersial; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri
dan komersial; minimarket; nasehat manajemen; negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau
pemain musik; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis
atau iklan; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; pekerjaan kantor secara umum
tentang pengelolaan klaim uang oleh komputer; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain;
pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan bisnis; pemasaran kata-kata melalui mulut; pembaharuan
dan pemeliharaan data dalam pusat data komputer; pemberian informasi kepada konsumen di bidang restoran dan makanan,
yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan ulasan restoran; pemrosesan pesanan
administratif; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pencarian
data dalam komputer untuk pihak lain; pencarian database melalui komputer; penelitian dan survei bisnis; penelitian
pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; penempatan produk cetakan dalam
amplop (surat langsung); penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon diskon elektronik)
untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; penerbitan sertifikat hadiah yang memungkinkan untuk ditukar dengan
barang atau jasa; penerbitan stempel perdagangan; penerbitan, pengelolaan, kliring kartu poin untuk mempromosikan
penjualan produk atau menyediakan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon
diskon untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya;
penerbitan, pengelolaan, kliring poin untuk mempromosikan penjualan produk dan menyediakan jasa; penerbitan,
pengelolaan, kliring poin yang dapat diakumulasikan yang diberikan kepada pengguna sesuai dengan harga pembelian
barang dan jasa yang dapat ditukar dengan barang atau jasa atau ditawarkan untuk diskon dan pemyediaan informasi terkait
dengannya; penerbitan, perantara penerbitan dan kliring stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu
diskon
istimewa/ khusus; penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau layanan penyediaan promosi; pengadaan jasa untuk keperluan lain (pemesanan barang dan jasa
untuk keperluan bisnis); pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain); pengadaan
kontrak untuk orang lain; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial;
pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan
transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengecer
toko serba ada; pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas; pengelolaan hubungan pelanggan; pengelolaan laporan bisnis;
pengelolaan resiko bisnis; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising);
pengkajian pemasaran; pengkinian materi periklanan; pengkoordinasian strategi pemasaran pihak ketiga; pengoperasian
usaha situs komunitas di Internet; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan; pengumpulan
data dan analisis statistikal; pengumpulan informasi kedalam database; pengumpulan poin dan poin kliring untuk
mempromosikan penjualan produk dan jasa; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan lagu secara
digital melalui jaringan online; penjualan telepon seluler baik secara online maupun secara langsung; penyatuan, untuk
kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari ritel barang dagangan umum dan situs web dalam jaringan
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komunikasi global; penyebaran bahan iklan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan;
penyebaran materi pemasaran; penyedia sistem berbasis web dan portal daring di bidang pemanfaatan sumber daya manusia
dan pusat kebugaran, yaitu, untuk memungkinkan pemanfaatan departemen sumber daya manusia menggunakan pusat
kebugaran untuk menawarkan layanan kepada karyawan, untuk mengelola partisipasi mereka dan untuk penyusunan laporan;
penyediaan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian komputer dan sistem komputer; penyediaan bantuan
bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan barang-barang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel; penyediaan
fungsi kegiatan perkantoran; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi komersial yang berkaitan
dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi komputer; penyediaan informasi mengenai artikel surat kabar, majalah
atau buku melalui Internet; penyediaan informasi mengenai hadiah untuk promosi penjualan; penyediaan informasi mengenai
penjualan dan urutan penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi mengenai penjualan produk;
penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan informasi tentang dunia Kerja, Bisnis melalui
situs web; penyediaan informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola
sebagai data elektronik) untuk promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan; penyediaan informasi yang berhubungan
dengan harga dan penjual produk; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce;
penyediaan jasa publikasi dan informasi pasar konsumen secara daring; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan
katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode,
tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan,
peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan
penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan
segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara,
pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan jasa ritel online dari situs web
internet yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan,
peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di
kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan
laporan bisnis dan / atau komersial; penyediaan layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan
sumber daya perangkat lunak; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
penyediaan pasar online; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan ruang di Internet
untuk periklanan; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang pada halaman utama
Internet untuk mengiklankan barang dan jasa; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari
penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha); penyelenggaraan analisis bisnis survei riset
pemasaran; penyelenggaraan bisnis dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data; penyelenggaraan
pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian
konsumen dan iklan; penyelenggaraan survei riset pemasaran; penyelidikan, pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan
informasi mengenai sistem stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus;
penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan terbaru; penyewaan bahan publisitas; penyimpanan data dan pemrosesan
data; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya;
perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang melalui Internet; perdagangan barang; perdagangan eceran
komputer bekas; perekrutan dan pengelolaan pedagang dan anggota stempel perdagangan, kupon, kartu akumulasi poin,
kartu manfaat diskon untuk promosi penjualan atau promosi penjualan; perekrutan dan pengelolaan pedagang, anggota kartu
poin untuk promosi penjualan; perekrutan tenaga kerja; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk
orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk
tujuan promosi; perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media;
periklanan situs bisnis; periklanan, pemasaran, riset pasar; perkiraan dan analisis ekonomi; pernerbitan, pengelolaan, kliring
poin (termasuk poin elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi
terkait dengannya; persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; persiapan milis; persiapan, produksi, dan
penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara
para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan para pelaksana perniagaan (business); presentasi barang melalui media
komunikasi untuk keperluan pengecer; produksi iklan, yaitu, produksi bahan iklan; promosi atas undian berhadian, kompetisikompetisi dan insentif-insentif kepada para pelanggan; promosi penjualan; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi
penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; proses dan verifikasi data yang
terkomputerisasi; providing information the sale of goods offered in the form of shopping malls on internet websites; provision
of business data; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi naskah publisitas/iklan; publisitas dan layanan
pemasaran; publisitas iklan industri dan komersial; recruitment and management of trading stamp, coupon,
point accumulation type card franchise, member; registrasi kendaraan dan layanan pemindahan hak; rekrutmen dan
manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan; riset bisnis dan pemasaran;
segmentasi (pembagian) dan profilisasi data pasar; semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer,
jaringan informasi dan/atau internet; show room (ruang pamer) penjualan mobil bekas; sistemasi informasi ke dalam database
komputer; sistematisasi data dalam database pusat; skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema
insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang dan jasa melalui layanan
telepon dan / atau komputer online; sponsor promosi balapan sepeda; sponsor promosi organisasi yang mempromosikan
pengelolaan dan pelestarian lingkungan; stan penjualan makanan ringan; stan penjualan minuman; studi pasar terkait dengan
layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; supermarket; tata buku; toko; toko bangunan; toko eceran; toko eceran bahan
bangunan; toko grosir; toko online dan offline untuk barang-barang selam; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko
retail handphone; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi; toko roti; toko yang menjual
perhiasan; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produkproduk kopi dan barang-barang terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam
mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033532
: 18/05/2021 10:40:26
:
: PT. HERBANI MEDIKA NUSANTARA

Alamat Pemohon

: Jl. Pulobuaran III Blok G. No.6, Kawasan Industri Pulogadung, Kota Administrasi

540 Etiket
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Jakarta Timur, DKI Jakarta
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ESSANS by herbani + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Kuning, Merah, Hitam
: 5
: ===MINYAK SEREH; Minyak Telon; desinfektan sabun wangi; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk
penggunaan rumah tangga; pembasmi serangga; pembersih antibakteri; pembersih kamar mandi desinfektan; penghilang bau
ruangan semprotan; penolak binatang; penolak nyamuk; penolak nyamuk untuk aplikasi ke kulit; pestisida untuk keperluan
rumah tangga; pewangi untuk mobil; sediaan antibakteri; sediaan obat nyamuk; semprotan anti serangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033533
: 18/05/2021 10:44:27
:
: PT. KORINUS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bukit Gading Mediterania Blok CA No. 1, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14240
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KAKAO FRIENDS GOLF
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 28
: ===peralatan golf===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033534
: 18/05/2021 10:45:02
:
: RIZKY ANANDA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Ciwaruga No.47 RT.05 RW.06 Kel.Ciwaruga, Kec.Parongpong, Kab.Bandung
Barat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 40559
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bodygoalss
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink Muda
: 5
: ===Serat makanan yang dapat larut dalam air (water-soluble); Serat untuk diet; Serat untuk keperluan diet; Suplemensuplemen serat makanan diet; serat makanan; serat makanan untuk digunakan sebagai bahan dalam pembuatan suplemen
makanan; serat makanan untuk mengobati sembelit; serat untuk keperluan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021033535
: 18/05/2021 10:49:07
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GUDANG WALLPAPER DTG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Hitam dan Putih.
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha;
Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Administrasi sistem dan portal daring yang memungkinkan promosi kegiatan
kebugaran dan kesehatan; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen ekspor-impor peralatan dan
perlengkapan bayi; Agen penjualan; Agen-agen Penjualan Elektronik; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui
jaringan-jaringan komputer global; Aktivitas konsultasi manajemen; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan;
Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Asistensi bagi konsumen untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa
melalui jaringan komputer global; Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; Counter untuk penjualan es krim;
DEPARTMENT STORE; Dealer motor; Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; Distribusi materi publisitas (selebaran,
prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk penjualan jarak jauh) baik yang melintasi perbatasan atau tidak;
Distributor Elektronik; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; Distributor peralatan dan perlengkapan
bayi; Distributor perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Gerai penjualan makanan dan
minuman; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan
komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan
penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode pemberian diskon hak istimewa; Impor, ekspor, promosi
penjualan untuk pihak ketiga dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata,
bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik;
Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Invoicing perpajakan; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen
penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik;
Jasa akunting; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk farmasi; Jasa distribusi; Jasa ecer yang berkaitan dengan
peralatan teknologi informasi; Jasa evaluasi komersial; Jasa grosir; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan
(merger) dan pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman;
Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa
konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan pelelangan
secara online; Jasa layanan pengadaan produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk
bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin dan instrumen-instrumen pneumatik atau hidrolik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan
komunikasi informasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
peralatan dan instrumen audio dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video,
atau penerima audio-video; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi
kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan
minuman; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated
External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat
berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di
bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik
untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran
gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA
untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu,
mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk
keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat
bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh
manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel
untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam),
mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap
debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara
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elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk
keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk
keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot); Jasa
layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real
estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel
dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium,
apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Jasa
marketing untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan
via website; Jasa pemberian nasihat mengenai produk farmasi untuk keperluan diet; Jasa pemesan dan penjualan barang
secara online; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari
pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan
mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat,
tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan
barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang
melalui pos atau remote control media elektronik dan melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa
pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa pengadaan teh hijau untuk orang lain;
Jasa pengurusan dan perijinan stnk; Jasa penjualan alat - alat berkemah; Jasa penjualan alat kendali jarak jauh; Jasa
penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan
barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan drone dan drone kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa
penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan
grosir untuk pemanas air, peralatan dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan permainan video yang
dapat diunduh; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan online untuk pakaian bersepeda;
Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda
listrik; Jasa penjualan parfum dan wewangian; Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan perlengkapan berkemah; Jasa
penjualan perlengkapan mendaki gunung; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan ritel dan
grosir untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik; Jasa penjualan suku cadang alat - alat
musik; Jasa penyediaan fasilitas biro bisnis; Jasa perantara komersial dalam bidang peralatan komunikasi yang portabel,
yaitu, handset, walkie-talkie, telepon-telepon satelit dan asisten digital pribadi (PDA), telepon-telepon bergerak; Jasa perantara
komersial untuk alat pemanas; Jasa perantara komersial untuk komputer-komputer; Jasa perantara komersial untuk mesin
dan perlengkapan kantor; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa
perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan
peralatan medis; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin; Jasa perantara komersial untuk
mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa
perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga; Jasa perantara komersial untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara
komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa
perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal
Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan
kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk
keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang
medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis,
sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan
kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan
medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagianbagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
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rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi
sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk diagnosa (diagnostic reagent) untuk keperluan medis; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan
tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga
listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan
rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa perantara komersial untuk
produk-produk farmasi; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa perdagangan eksporimpor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang; Jasa periklanan dan pemasaran yang
dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari
pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan
bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral; Jasa pialang penjualan barang; Jasa
pialang untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan
komputer dan situs web (website); Jasa publisitas luar ruangan; Jasa ritel dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang
menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata
pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai
plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempattempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; Jasa ritel sehubungan dengan
pemutar media portabel; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; Jasa ritel yang berkaitan dengan tekstil,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (ecigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok,
korek api, alat penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok
elektronik; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir yang menampikan peralatan dan instrumen medis
untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan
rumah tangga; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang
menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian,
penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa
toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio,
video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko
retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer,
rekaman audio, publikasi elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan
instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika;
Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat
wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin;
Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan
penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Jasa-jasa kliping berita; Jasa-jasa penyediaan informasi, dan
layanan jual beli tentang akar rumput; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkat-perangkat keras dan barangbarang yang berkaitan dengannya; Kampanye pasar; Keagenan tenaga kerja; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Konsultasi
manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua
angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri
konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan,
asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan
bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan,
perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi; Konsultasi perdagangan produk
UMKM di dalam dan luar negeri; Konsultasi sarana dan pra sarana bagi kegiatan UMKM; Konsultasi yang berkaitan dengan
hubungan masyarakat; Layana agen penjualan yang menampilkan penggorengan; Layanan administrasi bisnis yang
disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan agen penjualan untuk pintu
lipat dari logam; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat non-logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan alas kaki
untuk mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat penggosok
tubuh; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat
gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan agen penjualan yang menampilkan
aparatus perawatan gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan bagasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
bantal Korea, Bangsuk; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan agen penjualan yang
menampilkan botol terisolasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan buku dan publikasi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan agen penjualan yang
menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan agen
penjualan yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kantong dengan penutup
untuk penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan karpet; Layanan agen penjualan yang
menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan
keranjang sampah; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen
penjualan yang menampilkan kertas perak; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan
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elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali digital; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali elektrik
yang dapat dilipat; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
lemari bukan logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan panci
untuk memasak; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan agen penjualan yang menampilkan pemanggang; Layanan agen penjualan
yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan
agen penjualan yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen penjualan yang menampilkan penjernih udara untuk
kendaraan; Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan
dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan perlengkapan mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sediaan untuk
memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan agen penjualan yang menampilkan serbet; Layanan agen
penjualan yang menampilkan setrika uap; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sterilisasi pengering
piring; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas kecil
untuk bepergian; Layanan agen penjualan yang menampilkan tembakau; Layanan agen penjualan yang menampilkan tempat
dan kotak sabun; Layanan agen penjualan yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tikar; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan
agen penjualan yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan tusuk gigi;
Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan agen
penjualan yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah
plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multiguna; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan agen penjualan
yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan lapisan
kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan peralatan memasak portabel untuk
penggunaan di luar ruangan; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk
penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan
pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas
rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca
lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain.; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan
dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang;
Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen
usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data tersebut
menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan distribusi dalam
bidang perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer, program permainan, konten permainan
komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan
fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan iklan yang
berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel
perangkat keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon,
potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain;
Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras logam; Layanan konsultasi
untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan manajemen
bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan manajemen risiko
bisnis; Layanan nasehat untuk informasi bisnis dan akuntansi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan
sosial dengan bisnis; Layanan pemrosesan kantor; Layanan pengaturan rapat perusahaan; Layanan pengembangan bisnis,
seperti menyediakan bantuan untuk perusahaan pemula milik pihak lain; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel
online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan penyedia informasi secara
daring termasik informasi terkait dengan pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu kredit.; Layanan penyedia
informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan perantara bisnis; Layanan perantara yang
berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan promosi dan publisitas; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan ritel
online barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki; Layanan ritel online
yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online
yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan dengan
tutup kepala; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian; Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar, minyak bumi, minyak,
pelumas, gemuk; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil;
Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko grosir yang menampilkan alas kaki untuk
mandi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan alat penggosok
tubuh; Layanan toko grosir yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko grosir yang menampilkan
alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan
toko grosir yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko grosir yang menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan
toko grosir yang menampilkan deterjen untuk keperluan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk abrasif untuk
menggosok kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko grosir yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko grosir yang menampilkan
kabinet dan lemari plastik; Layanan toko grosir yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
Layanan toko grosir yang menampilkan karpet; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan
domestik atau rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko grosir yang
menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan kertas perak; Layanan toko
grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko grosir
yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali digital; Layanan toko
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grosir yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan
toko grosir yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan lemari
bukan logam; Layanan toko grosir yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko grosir
yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko grosir
yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir yang menampilkan pemanggang; Layanan toko grosir yang
menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan penggorengan; Layanan toko grosir yang
menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko grosir yang
menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko grosir
yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak portabel
untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko grosir yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan
lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan serbet; Layanan toko grosir yang menampilkan
setrika uap; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat untuk
membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko grosir yang menampilkan tas
dan dompet; Layanan toko grosir yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko grosir yang menampilkan teko
kopi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan toko grosir yang menampilkan tepung
dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko grosir yang menampilkan tikar; Layanan toko grosir yang menampilkan
tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko
grosir yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan
makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko grosir yang
menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah rumah tangga
portabel multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko
grosir yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko ritel menampilkan selempang
jendela dari logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko ritel online; Layanan toko
ritel online menampilkan rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman video, dan produk yang
terkait dengan musik; Layanan toko ritel online yang menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang
menampilkan topi; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel untuk engsel
pintu dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat non-logam; Layanan toko
ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko ritel
yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang
dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko ritel yang menampilkan
alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang
menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang
menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus perawatan gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko ritel yang menampilkan blender tangan nirkabel;
Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko ritel yang menampilkan cangkir bukan logam mulia;
Layanan toko ritel yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan gantungan
baju; Layanan toko ritel yang menampilkan gulungan toilet; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk abrasif untuk
menggosok kulit; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko ritel yang menampilkan
kabinet dan lemari plastik; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
Layanan toko ritel yang menampilkan karpet; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan
domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko ritel yang menampilkan
keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan kertas perak; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak
esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak makanan
pendamping; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali digital; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko ritel yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara
untuk makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko ritel yang menampilkan
panggangan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang menampilkan
pemanggang; Layanan toko ritel yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan
pembungkus untuk penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel
yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang
menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel
yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan memasak portabel
untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko ritel yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya
untuk keperluan mencuci; Layanan toko ritel yang menampilkan serbet; Layanan toko ritel yang menampilkan setrika uap;
Layanan toko ritel yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat untuk membersihkan;
Layanan toko ritel yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet;
Layanan toko ritel yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko ritel yang menampilkan tempat dan kotak
sabun; Layanan toko ritel yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko ritel yang
menampilkan tikar; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang
menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko ritel yang
menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
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untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
dapur; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan
barang dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web secara ritel
online; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online;
MINI MARKET; Manajemen Usaha; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen bisnis dan layanan
konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare
dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan; Manajemen bisnis dan pengoperasian
hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain; Manajemen data; Manajemen usaha dan operasi
pusat data; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Membantu perusahaan-perusahaan untuk
mendapatkan kontrak pemerintah; Memberikan informasi dan analisis yang berkaitan dengan data pasar ekonomi;
Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website);
Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan informasi,
berita, dan komentar di bidang bisnis hiburan; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web
ritel online orang lain; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi pelacakan mengenai pelacakan aset dalam
perjalanan, yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis;
PASAR SWALAYAN; PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pemasangan poster; Pemasaran dan periklanan pada
jasa keuangan dan asuransi; Pembelian Madu dan Hasil produksi madu; Pembukuan perniagaan; Pembukuan perusaahan;
Pemotongan pajak; Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Penelitain Perniagaan; Penelitian perniagaan
dan pemasaran madu; Penempatan personel, yaitu jasa penyediaan pekerja terlatih dan material untuk mengelola dan
mengerjakan pembersihan peralatan industri dengan benar, yaitu, reaktor, kapal, tangki, menara vakum, penukar panas,
perpipaan, kolom penyulingan, dan peralatan industri lainnya.; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan
barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengaturan dan
pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; Pengelolaan arsip perniagaan;
Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengelolaan informasi perpajakan; Pengelolaan laporan
proyek bisnis; Pengiklanan di surat kabar; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Penjualan
barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan
barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris
barang-barang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris peralatan
dan perlengkapan selam; Penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai data demografis; Penyediaan informasi
komersial melalui internet global; Penyediaan informasi komersial melalui jaringan komputer; Penyediaan informasi konsumen
melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi,
termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa layanan
informasi publisitas; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Penyediaan program penghargaan insentif bagi pelanggan melalui
pemberian hadiah bonus dan layanan insentif untuk perjalanan udara yang sudah berkali-kali, yaitu, fasilitas transit lounge
untuk relaksasi penumpang, layanan maskapai penerbangan prioritas khusus dengan layanan reservasi, peningkatan
pemrosesan tiket bandara, percepatan prosedur menunggu panggilan penerbangan, check-in prioritas, check-in lobi prioritas,
service center khusus dan jalur untuk kumpulan penumpang elite, prioritas khusus dan percepatan pemrosesan keamanan,
percepatan layanan penanganan di pintu masuk dan keberangkatan pesawat, peningkatan akomodasi tempat duduk,
peningkatan ruang pribadi termasuk hiburan khusus, koneksi komputer, peningkatan layanan penyediaan makanan dan
pemberian voucher dengan nilai-nilai yang telah ditentukan untuk penumpang elite, pengiriman bagasi prioritas, peningkatan
dan percepatan respons customer service untuk penumpang elite; Peragaan barang; Perbandingan harga dan evaluasi
berbagai produk; Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar komputer dan
perlengkapannya dan piranti lunak; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Periklanan
melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan,
pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang
sosialisasi untuk tujuan bisnis; Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman
video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi
penjualan akun kartu kredit melalui administrasi program pemberian insentif; Promosi penjualan produk elektronik, video
dan/atau audio untuk orang lain; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain melalui toko,
Internet atau katalog produk; Promosi penjualan untuk pihak lain melalui jaringan komputer; Pusat perbelanjaan komprehensif
melalui internet; Saran manajemen pemasaran; Supermarket bahan bangunan; TOKO SERBA ADA; Tempat penyelenggara
kursus penyelaman (diving) untuk tujuan komersial; Tempat yang menjual berbagai macam bir; Toko Eceran Elektronik; Toko
Grosir Elektronik; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko barang-barang grosir; Toko eceran aluminium; Toko eceran
yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran
yang menjual produk susu; Toko jam tangan; Toko kue; Toko makanan online; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman
online; Toko minuman panas dan dingin; Toko online dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang
merchandise karakter animasi; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko parfum; Toko perabotan;
Toko perlengkapan bayi; Toko yang menjual kosmetik; Toko yang menjual pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa
es dan buah; Toko-toko Grosir Elektronik; administrasi komersial untuk barang dan jasa bagi orang lain; administrasi pusat
data dalam bidang data besar (big data); administrasi usaha; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran
penjualan; advertising to promote the sale of products and the use of services by the point accumulation method or discount
privilege grant method; agen agregat penjualan dan penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen impor-ekspor; agen
penjualan barang baik eceran maupun grosir; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan
penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan
untuk mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perusahaan lokal dan
asing untuk memberikan penawaran untuk berbagai produk, yaitu, penetapan harga barang atau jasa; agen untuk penerbitan
kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; agency services
of products, services and company on the internet; analisa informasi bisnis; analisis biaya; analisis dan studi atas informasi
yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan lingkungan melalui penelitian pasar dan studi-studi
per-iklanan; analisis tren bisnis; analitik data bisnis, yaitu, mengumpulkan dan melaporkan data kebugaran, informasi
pembayaran dan data bisnis lainnya ke departemen sumber daya manusia serta bisnis kebugaran dan kesehatan; audisi
seniman pertunjukan (pemilihan personil); bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender; bantuan bisnis
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untuk orang lain dalam pendirian organisasi kemanusiaan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan;
desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; distribusi bahan periklanan; distribusi barang promosi; distribusi barang-barang
(bukan layanan-layanan transportasi) (agen, grosir, layanan-layanan representatif); distribusi materi iklan dan penyebaran
pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distributor aluminium; general office work regarding management of
pecuniary claim by computer; grosir dan eceran film, rekaman suara, karya sastra, karya dramatis, karya musik dan karya
artistik; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan promosi perusahaan; iklan komersial; iklan komersial perusahaan;
iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan, promosi, dan layanan keagenan; informasi bisnis;
informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan pertanyaan bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk
konsumen terkait dengan diet [tempat konsultasi konsumen]; informasi usaha untuk tinjauan umum perusahaan termasuk
pengoperasian usaha, ukuran bisnis dan informasi lainnya; issuing of trading stamp; issuing, clearing and managing point
cards; issuing, issuing intermediary and clearing of trading stamp, coupon, point accumulation type card and discount privilege
card; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); jasa agen
periklanan; jasa agen pesanan pembelian; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent
(manajemen bisnis seniman pertunjukan); jasa analisis pasar; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial;
jasa bantuan untuk perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa diskon (-untuk pengecer, untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk lembaran
dan gulungan aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk
perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk segar; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa eceran atau grosiran
untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa evaluasi statistik data pemasaran; jasa grosir dan eceran; jasa iklan dan promosi;
jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa informasi komersial yang disediakan oleh akses ke database komputer;
jasa jasa katalog toko eceran; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi manajemen; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa
konsultasi rekrutmen bisnis; jasa konsultasi usaha mengenai distribusi komersial dan penyediaan informasi yang berhubungan
dengannya; jasa konsultasi yang berhubungan dengan kontrak untuk pembelian barang; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis,
manajemen bisnis dan pemasaran; jasa kumpulan statistik untuk bisnis; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas
organisasi dan sumber daya); jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa manajemen
bisnis di bidang pendidikan; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa organisasi dan manajemen program
promosi insentif dan penjualan; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa pembuatan indeks informasi, situs dan
sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya untuk pihak lain;
jasa penagihan; jasa penelitian dan konsultasi yang berkaitan dengan promosi, operasi, dan penjualan di pasar domestik dan
luar negeri barang dan jasa yang diproduksi di Taiwan, yaitu, konsultasi riset pasar; jasa penerbitan, pengelolaan dan
penyelesaian kupon dan poin untuk mempromosikan barang dan jasa; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran
secara online; jasa penggabungan (merger) dan akuisisi bisnis; jasa pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan;
jasa pengumpulan data; jasa penilaian perusahaan; jasa penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa penjualan dan
publisitas; jasa penjualan grosir produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan
ikan; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan
produk baja ringan; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan ritel produk garam
kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan farmasi; jasa penjualan: atap baja ringan
,galvalum, reng, hollow, atap Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium, kanal c; jasa penyaluran gas secara ritel
(eceran); jasa penyediaan data bisnis; jasa penyediaan portal online berbasis web yang memberikan pelanggan akses ke
informasi akun penjualan mereka, informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan pesanan,
informasi manajemen inventaris, dan informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia; jasa
perdagangan aluminium; jasa perdagangan gas; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan
promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa periklanan,
pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial;
jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi
(optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu,
penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang lain; jasa prakiraan ekonomi; jasa produksi iklan; jasa promosi dan
pemasaran secara online; jasa ritel; jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak
beralkohol; jasa sistemisasi data dalam database komputer; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa toko retail
secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala,
dan alas kaki; jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; jasa untuk membantu membangun jaringan kontak bisnis; jasa
untuk memperoleh statistik bisnis untuk orang lain; jasa yang berkaitan dengan analisis data usaha dalam transaksi
konsumen dan perilaku konsumen; jasa-jasa analisis dan studi informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini)
para konsumen dan tindak tanduk (behaviour) melalui penelitian pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa grosir terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasajasa konsultasi yang berkaitan dengan pencaharian karyawan-karyawan; jasa-jasa loyalitas pelanggan sehubungan dengan
jasa-jasa hotel dan resor; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan
komersial dan periklanan; jasa-jasa pemilihan (seleksi), penilaian dan pemeriksaan kesehatan pada karyawan untuk tujuan
pencaharian (penerimaan) karyawan; jasa-jasa penempatan dan pencaharian para karyawan untuk sementara; jasa-jasa
pengorganisasian untuk menggelar acara dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang makanan hewan untuk tujuan
promosi; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa strategi perniagaan; jasa-jasa toko ritel
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online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga;
jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola,
menyalurkan dan melayani periklanan, untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan
kinerja periklanan; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan
diklasifikasikan melalui jaringan komputer global; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari
Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan
tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi
dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa
rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi data untuk orang lain; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet
dan jaringan elektronik, komputer dan jaringan komunikasi lainnya; kompilasi laporan medis; kompilasi purwa rupa
(prototypes) bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; konsultasi bisnis dan informasi bisnis untuk menyediakan
program komputer pada jaringan data; konsultasi bisnis di bidang telekomunikasi; konsultasi bisnis mengenai kegiatan
pemasaran; konsultasi usaha di bidang sistemasi informasi ke dalam database komputer; konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor; kutipan harga untuk barang atau jasa; layanan
administrasi dan manajemen personalia dan sumber daya manusia; layanan agen produk, layanan dan perusahaan di
internet; layanan analitik bisnis; layanan berbasis langganan menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang
dapat diunduh; layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak untuk
digunakan dalam analisa bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis dan
layanan bantuan bisnis; layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis, yaitu,
menyediakan informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan
pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data komputer; layanan bisnis, yaitu, penyediaan database komputer
mengenai pembelian dan penjualan berbagai macam produk dan layanan pihak lain; layanan eceran atau grosir untuk
peralatan CCTV; layanan eceran atau grosir untuk peralatan sistem keamanan; layanan eceran untuk pelumas dan bensin;
layanan evaluasi bisnis; layanan grosir untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk tempat tidur untuk hewan; layanan
grosir untuk yogurt beku; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan,
pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok,
gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal
selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan
mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan dan pemasaran secara daring
untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan
konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan perencanaan dan pemulihan bencana;
layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk memungkinkan entitas
bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-profit organizations)
untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang lebih besar ke jaringan
komunikasi global; layanan konsultasi pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis, manajemen
bisnis, organisasi bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan manajemen bisnis; layanan manajemen
hubungan pelanggan; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pemasaran email; layanan
pemasaran online; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan pemesanan online yang menampilkan musik dan video yang
direkam sebelumnya; layanan penagihan; layanan pencarian dan penempatan eksekutif; layanan pencarian informasi di
internet dengan menggunakan program kecerdasan buatan untuk orang lain; layanan pencarian informasi yang dilaksanakan
dengan menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain; layanan penempatan magang; layanan pengaturan dan
pelaksanaan pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan penyediaan
informasi bisnis, konsumen, dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan perencanaan
karir, penempatan tenaga kerja, dan informasi; layanan perencanaan media; layanan periklanan dan manajeman untuk
penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah,
kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket
berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu,
sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan
berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan;
layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan ritel atau layanan grosir untuk foto dan gambar yang dapat diunduh;
layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak
permainan untuk mesin permainan video untuk penggunaan di rumah dan permainan yang dapat digenggam dengan layar
kristal cair; layanan ritel lilin wangi; layanan ritel online; layanan ritel untuk makanan hewan peliharaan; layanan ritel untuk
peralatan golf; layanan ritel untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel untuk persiapan dokter hewan; layanan
ritel untuk produk susu; layanan ritel untuk sepatu; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk tas dan dompet kulit; layanan
ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan ritel yang
berkaitan dengan utas; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan
minuman; layanan rujukan dan penempatan pribadi; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35; layanan
tampilan merchandising bisnis; layanan toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan persiapan
wewangian; layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan toko online yang menampilkan jasa Pengaturan
dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel di bidang buku, majalah, majalah,
buletin, jurnal dan publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian umum, disediakan melalui Internet dan
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komputer lainnya, jaringan elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program
televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel menampilkan kacamata; layanan toko ritel
menampilkan payung; layanan toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan
CCTV; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online yang menampilkan
hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel online yang menampilkan
mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk audio dan video,
headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan aksesorisnya;
layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan
jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan untuk analisa data besar (big data);
layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan
pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan
pendirian resort hotel, motel, dan restoran; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis seniman
pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi kantor kesemuanya berhubungan
dengan permainan golf; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi
bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan pemasaran; manajemen kantor yang terkomputerisasi;
melakukan survei pasar; membantu dalam eksploitasi atau pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk
pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu penyediaan layanan konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan
mewah untuk memungkinkan mereka mendistribusikan kelebihan stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim
sebelumnya; membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang dan konsultasi pemasaran; memberikan
informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan laptop; memfasilitasi pertukaran dan penjualan dari jasa dan
produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara
menyalurkan iklan video di internet; mempromosikan barang dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain,
dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi
T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya; mempromosikan kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai
masalah yang melibatkan akses ke internet untuk populasi global; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP
untuk paket hiburan langsung; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi
video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi
untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan
komersial dalam hiburan interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan
permainan video; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam energi yang dapat
diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; menyediakan
direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan
sosial lainnya; menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet;
menyediakan informasi tentang manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin; menyediakan
layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions)
untuk bisnis industri dan komersial; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet; menyiapkan dan menempatkan iklan
luar ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran
(expositions) untuk perusahaan industri dan komersial; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri
dan komersial; minimarket; nasehat manajemen; negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau
pemain musik; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis
atau iklan; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; pekerjaan kantor secara umum
tentang pengelolaan klaim uang oleh komputer; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain;
pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan bisnis; pemasaran kata-kata melalui mulut; pembaharuan
dan pemeliharaan data dalam pusat data komputer; pemberian informasi kepada konsumen di bidang restoran dan makanan,
yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan ulasan restoran; pemrosesan pesanan
administratif; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pencarian
data dalam komputer untuk pihak lain; pencarian database melalui komputer; penelitian dan survei bisnis; penelitian
pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; penempatan produk cetakan dalam
amplop (surat langsung); penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon diskon elektronik)
untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; penerbitan sertifikat hadiah yang memungkinkan untuk ditukar dengan
barang atau jasa; penerbitan stempel perdagangan; penerbitan, pengelolaan, kliring kartu poin untuk mempromosikan
penjualan produk atau menyediakan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon
diskon untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya;
penerbitan, pengelolaan, kliring poin untuk mempromosikan penjualan produk dan menyediakan jasa; penerbitan,
pengelolaan, kliring poin yang dapat diakumulasikan yang diberikan kepada pengguna sesuai dengan harga pembelian
barang dan jasa yang dapat ditukar dengan barang atau jasa atau ditawarkan untuk diskon dan pemyediaan informasi terkait
dengannya; penerbitan, perantara penerbitan dan kliring stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu
diskon
istimewa/ khusus; penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau layanan penyediaan promosi; pengadaan jasa untuk keperluan lain (pemesanan barang dan jasa
untuk keperluan bisnis); pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain); pengadaan
kontrak untuk orang lain; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial;
pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan
transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengecer
toko serba ada; pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas; pengelolaan hubungan pelanggan; pengelolaan laporan bisnis;
pengelolaan resiko bisnis; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising);
pengkajian pemasaran; pengkinian materi periklanan; pengkoordinasian strategi pemasaran pihak ketiga; pengoperasian
usaha situs komunitas di Internet; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan; pengumpulan
data dan analisis statistikal; pengumpulan informasi kedalam database; pengumpulan poin dan poin kliring untuk
mempromosikan penjualan produk dan jasa; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan lagu secara
digital melalui jaringan online; penjualan telepon seluler baik secara online maupun secara langsung; penyatuan, untuk
kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk
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dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari ritel barang dagangan umum dan situs web dalam jaringan
komunikasi global; penyebaran bahan iklan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan;
penyebaran materi pemasaran; penyedia sistem berbasis web dan portal daring di bidang pemanfaatan sumber daya manusia
dan pusat kebugaran, yaitu, untuk memungkinkan pemanfaatan departemen sumber daya manusia menggunakan pusat
kebugaran untuk menawarkan layanan kepada karyawan, untuk mengelola partisipasi mereka dan untuk penyusunan laporan;
penyediaan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian komputer dan sistem komputer; penyediaan bantuan
bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan barang-barang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel; penyediaan
fungsi kegiatan perkantoran; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi komersial yang berkaitan
dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi komputer; penyediaan informasi mengenai artikel surat kabar, majalah
atau buku melalui Internet; penyediaan informasi mengenai hadiah untuk promosi penjualan; penyediaan informasi mengenai
penjualan dan urutan penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi mengenai penjualan produk;
penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan informasi tentang dunia Kerja, Bisnis melalui
situs web; penyediaan informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola
sebagai data elektronik) untuk promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan; penyediaan informasi yang berhubungan
dengan harga dan penjual produk; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce;
penyediaan jasa publikasi dan informasi pasar konsumen secara daring; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan
katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode,
tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan,
peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan
penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan
segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara,
pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan jasa ritel online dari situs web
internet yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan,
peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di
kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan
laporan bisnis dan / atau komersial; penyediaan layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan
sumber daya perangkat lunak; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
penyediaan pasar online; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan ruang di Internet
untuk periklanan; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang pada halaman utama
Internet untuk mengiklankan barang dan jasa; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari
penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha); penyelenggaraan analisis bisnis survei riset
pemasaran; penyelenggaraan bisnis dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data; penyelenggaraan
pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian
konsumen dan iklan; penyelenggaraan survei riset pemasaran; penyelidikan, pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan
informasi mengenai sistem stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus;
penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan terbaru; penyewaan bahan publisitas; penyimpanan data dan pemrosesan
data; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya;
perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang melalui Internet; perdagangan barang; perdagangan eceran
komputer bekas; perekrutan dan pengelolaan pedagang dan anggota stempel perdagangan, kupon, kartu akumulasi poin,
kartu manfaat diskon untuk promosi penjualan atau promosi penjualan; perekrutan dan pengelolaan pedagang, anggota kartu
poin untuk promosi penjualan; perekrutan tenaga kerja; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk
orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk
tujuan promosi; perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media;
periklanan situs bisnis; periklanan, pemasaran, riset pasar; perkiraan dan analisis ekonomi; pernerbitan, pengelolaan, kliring
poin (termasuk poin elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi
terkait dengannya; persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; persiapan milis; persiapan, produksi, dan
penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara
para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan para pelaksana perniagaan (business); presentasi barang melalui media
komunikasi untuk keperluan pengecer; produksi iklan, yaitu, produksi bahan iklan; promosi atas undian berhadian, kompetisikompetisi dan insentif-insentif kepada para pelanggan; promosi penjualan; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi
penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; proses dan verifikasi data yang
terkomputerisasi; providing information the sale of goods offered in the form of shopping malls on internet websites; provision
of business data; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi naskah publisitas/iklan; publisitas dan layanan
pemasaran; publisitas iklan industri dan komersial; recruitment and management of trading stamp, coupon,
point accumulation type card franchise, member; registrasi kendaraan dan layanan pemindahan hak; rekrutmen dan
manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan; riset bisnis dan pemasaran;
segmentasi (pembagian) dan profilisasi data pasar; semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer,
jaringan informasi dan/atau internet; show room (ruang pamer) penjualan mobil bekas; sistemasi informasi ke dalam database
komputer; sistematisasi data dalam database pusat; skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema
insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang dan jasa melalui layanan
telepon dan / atau komputer online; sponsor promosi balapan sepeda; sponsor promosi organisasi yang mempromosikan
pengelolaan dan pelestarian lingkungan; stan penjualan makanan ringan; stan penjualan minuman; studi pasar terkait dengan
layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; supermarket; tata buku; toko; toko bangunan; toko eceran; toko eceran bahan
bangunan; toko grosir; toko online dan offline untuk barang-barang selam; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko
retail handphone; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi; toko roti; toko yang menjual
perhiasan; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produkproduk kopi dan barang-barang terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam
mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021033536
: 18/05/2021 10:51:08
:
: CJ Food and Beverage Beijing Company Limited

540 Etiket
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Alamat Pemohon

: 405, 4th floor, Building 5, No.16 Xinzhong North Street,
Shunyi District, Beijing,
China

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Siti Hanah S.E.,
: S. Hanah, S.E. & Yulius Cung, S.H.,M.H. Jalan Biak No 7C

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BATEA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 43
: ===Bar yang menyediakan kudapan; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kedai es krim; layanan bar; layanan
cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan penyediaan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan
restoran cepat saji; pengukiran makanan; restoran swalayan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033537
: 18/05/2021 10:52:56
:
: Firdaus Liwanjaya

540 Etiket

: Jl. Aster No. 50, Cluster Siera Madre, RT/RW: 004/005, Citaringgul, Babakan
Madang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16810
: Leo Famli S.H
: Komlek. ITC Permata Hijau Blok G. 30 Diamond Jalan Letjen Soepeno Kavling 2
Arteri Permata Hijau

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LOGO KOKI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Merah
: 29
: ===Produk tahu (kacang dadih); Tahu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 111 SOMERSET ROAD #12-03 TRIPLEONE SOMERSET SINGAPORE 238164
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DelfiOrion ChocoPie
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 30
: ===Kue; Permen; Produk-produk kakao ; biji cokelat; biskuit-biskuit; cokelat; es krim; gula-gula; jeli buah [gula-gula]; karamel
[permen]; kerupuk; kue pastry; kukis (kue kering); pai; produk-produk berbahan dasar cokelat; puding; roti*; wafer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033539
: 18/05/2021 10:54:08
:
: PT.BERKAH EMAS SUMBER TERANG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln.Coaster No.9 Pelabuhan Tanjung Mas , DKI Jakarta, 50174
:
:

: DID2021033538
: 18/05/2021 10:53:27
:
: DELFI-ORION PTE. LTD.

540 Etiket

540 Etiket
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: tidak memiliki arti
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih
: 29
: ===margarin; mentega; mentega putih; minyak goreng; minyak sawit untuk makanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033540
: 18/05/2021 10:55:07
:
: ANDY CAHYONO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kol. Sugiyono 62, Yogyakarta, RT.013 RW.004, Kel/Desa Brontokusuman, Kec.
Mergangsan, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CAVAL + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, abu-abu, putih
: 6
: ===Atap dari logam, bagian dari sel surya; Baja Ringan; Besi beton; Besi siku; Genteng dari logam; Genteng metal Baja
lembaran dengan lapisan seng dan almunium; Genteng metal pasir; Genteng pelat metal lembaran baja lapis paduan
aluminium (Al) dan besi (Zinc) dengan lapisan busa Polietilena; Gerendel dari logam; Hollow gypsum galvanis; KASA KAWAT;
Kawat galvanis; Kunci grendel dari logam; Lembaran dan pelat logam; Logam Untuk penutup lantai tersusun (baja ringan);
Metal furring; Pagar Tipe BRC; Paku; Paku beton; Panel Komposit Aluminium (ACP) untuk exterior gedung; Profil u baja
ringan; Profil z baja ringan; Rangka atap baja ringan; Sekrup baja ringan; Sekrup gypsum; Seng roll galvanis; Spendek dari
logam; Wall angle dari logam; Wiremesh; atap baja ringan; baja profil; baja ringan seng; baut logam; engsel dari logam;
gembok logam; genteng metal galvanis; hollow baja ringan; kanal c baja ringan; kawat; klem logam; komponen logam fabrikasi
untuk pondasi bangunan [bahan bangunan]; lembaran baja galvanis; mur logam; nok baja ringan; panel lantai logam; rangka
baja ringan untuk bangunan; reng baja ringan; sekrup logam; seng; talang baja ringan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021033542
: 18/05/2021 10:56:06
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GIVE TRUST ACC + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah muda, Kuning, Orange, Hitam dan Putih.
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha;
Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Administrasi sistem dan portal daring yang memungkinkan promosi kegiatan
kebugaran dan kesehatan; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen ekspor-impor peralatan dan
perlengkapan bayi; Agen penjualan; Agen-agen Penjualan Elektronik; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui
jaringan-jaringan komputer global; Aktivitas konsultasi manajemen; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan;
Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Asistensi bagi konsumen untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa
melalui jaringan komputer global; Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; Counter untuk penjualan es krim;
DEPARTMENT STORE; Dealer motor; Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; Distribusi materi publisitas (selebaran,
prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk penjualan jarak jauh) baik yang melintasi perbatasan atau tidak;
Distributor Elektronik; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; Distributor peralatan dan perlengkapan
bayi; Distributor perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Gerai penjualan makanan dan
minuman; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan
komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan
penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode pemberian diskon hak istimewa; Impor, ekspor, promosi
penjualan untuk pihak ketiga dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata,
bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik;
Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Invoicing perpajakan; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen

740
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penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik;
Jasa akunting; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk farmasi; Jasa distribusi; Jasa ecer yang berkaitan dengan
peralatan teknologi informasi; Jasa evaluasi komersial; Jasa grosir; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan
(merger) dan pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman;
Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa
konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan pelelangan
secara online; Jasa layanan pengadaan produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk
bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin dan instrumen-instrumen pneumatik atau hidrolik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan
komunikasi informasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
peralatan dan instrumen audio dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video,
atau penerima audio-video; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi
kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan
minuman; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated
External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat
berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di
bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik
untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran
gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA
untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu,
mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk
keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat
bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh
manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel
untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam),
mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap
debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara
elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk
keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk
keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot); Jasa
layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real
estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel
dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium,
apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Jasa
marketing untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan
via website; Jasa pemberian nasihat mengenai produk farmasi untuk keperluan diet; Jasa pemesan dan penjualan barang
secara online; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari
pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan
mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
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untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat,
tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan
barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang
melalui pos atau remote control media elektronik dan melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa
pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa pengadaan teh hijau untuk orang lain;
Jasa pengurusan dan perijinan stnk; Jasa penjualan alat - alat berkemah; Jasa penjualan alat kendali jarak jauh; Jasa
penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan
barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan drone dan drone kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa
penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan
grosir untuk pemanas air, peralatan dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan permainan video yang
dapat diunduh; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan online untuk pakaian bersepeda;
Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda
listrik; Jasa penjualan parfum dan wewangian; Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan perlengkapan berkemah; Jasa
penjualan perlengkapan mendaki gunung; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan ritel dan
grosir untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik; Jasa penjualan suku cadang alat - alat
musik; Jasa penyediaan fasilitas biro bisnis; Jasa perantara komersial dalam bidang peralatan komunikasi yang portabel,
yaitu, handset, walkie-talkie, telepon-telepon satelit dan asisten digital pribadi (PDA), telepon-telepon bergerak; Jasa perantara
komersial untuk alat pemanas; Jasa perantara komersial untuk komputer-komputer; Jasa perantara komersial untuk mesin
dan perlengkapan kantor; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa
perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan
peralatan medis; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin; Jasa perantara komersial untuk
mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa
perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga; Jasa perantara komersial untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara
komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa
perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal
Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan
kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk
keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang
medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis,
sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan
kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan
medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagianbagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi
sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk diagnosa (diagnostic reagent) untuk keperluan medis; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan
tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga
listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan
rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa perantara komersial untuk
produk-produk farmasi; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa perdagangan eksporimpor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang; Jasa periklanan dan pemasaran yang
dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari
pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan
bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral; Jasa pialang penjualan barang; Jasa
pialang untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan
komputer dan situs web (website); Jasa publisitas luar ruangan; Jasa ritel dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang
menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata
pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai
plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempattempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; Jasa ritel sehubungan dengan
pemutar media portabel; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; Jasa ritel yang berkaitan dengan tekstil,
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sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (ecigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok,
korek api, alat penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok
elektronik; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir yang menampikan peralatan dan instrumen medis
untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan
rumah tangga; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang
menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian,
penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa
toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio,
video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko
retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer,
rekaman audio, publikasi elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan
instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika;
Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat
wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin;
Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan
penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Jasa-jasa kliping berita; Jasa-jasa penyediaan informasi, dan
layanan jual beli tentang akar rumput; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkat-perangkat keras dan barangbarang yang berkaitan dengannya; Kampanye pasar; Keagenan tenaga kerja; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Konsultasi
manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua
angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri
konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan,
asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan
bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan,
perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi; Konsultasi perdagangan produk
UMKM di dalam dan luar negeri; Konsultasi sarana dan pra sarana bagi kegiatan UMKM; Konsultasi yang berkaitan dengan
hubungan masyarakat; Layana agen penjualan yang menampilkan penggorengan; Layanan administrasi bisnis yang
disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan agen penjualan untuk pintu
lipat dari logam; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat non-logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan alas kaki
untuk mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat penggosok
tubuh; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat
gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan agen penjualan yang menampilkan
aparatus perawatan gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan bagasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
bantal Korea, Bangsuk; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan agen penjualan yang
menampilkan botol terisolasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan buku dan publikasi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan agen penjualan yang
menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan agen
penjualan yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kantong dengan penutup
untuk penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan karpet; Layanan agen penjualan yang
menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan
keranjang sampah; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen
penjualan yang menampilkan kertas perak; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan
elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali digital; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali elektrik
yang dapat dilipat; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
lemari bukan logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan panci
untuk memasak; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan agen penjualan yang menampilkan pemanggang; Layanan agen penjualan
yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan
agen penjualan yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen penjualan yang menampilkan penjernih udara untuk
kendaraan; Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan
dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan perlengkapan mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sediaan untuk
memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan agen penjualan yang menampilkan serbet; Layanan agen
penjualan yang menampilkan setrika uap; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sterilisasi pengering
piring; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas kecil
untuk bepergian; Layanan agen penjualan yang menampilkan tembakau; Layanan agen penjualan yang menampilkan tempat
dan kotak sabun; Layanan agen penjualan yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tikar; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan
agen penjualan yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan tusuk gigi;
Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan agen
penjualan yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah
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plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multiguna; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan agen penjualan
yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan lapisan
kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan peralatan memasak portabel untuk
penggunaan di luar ruangan; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk
penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan
pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas
rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca
lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain.; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan
dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang;
Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen
usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data tersebut
menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan distribusi dalam
bidang perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer, program permainan, konten permainan
komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan
fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan iklan yang
berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel
perangkat keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon,
potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain;
Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras logam; Layanan konsultasi
untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan manajemen
bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan manajemen risiko
bisnis; Layanan nasehat untuk informasi bisnis dan akuntansi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan
sosial dengan bisnis; Layanan pemrosesan kantor; Layanan pengaturan rapat perusahaan; Layanan pengembangan bisnis,
seperti menyediakan bantuan untuk perusahaan pemula milik pihak lain; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel
online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan penyedia informasi secara
daring termasik informasi terkait dengan pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu kredit.; Layanan penyedia
informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan perantara bisnis; Layanan perantara yang
berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan promosi dan publisitas; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan ritel
online barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki; Layanan ritel online
yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online
yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan dengan
tutup kepala; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian; Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar, minyak bumi, minyak,
pelumas, gemuk; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil;
Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko grosir yang menampilkan alas kaki untuk
mandi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan alat penggosok
tubuh; Layanan toko grosir yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko grosir yang menampilkan
alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan
toko grosir yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko grosir yang menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan
toko grosir yang menampilkan deterjen untuk keperluan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk abrasif untuk
menggosok kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko grosir yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko grosir yang menampilkan
kabinet dan lemari plastik; Layanan toko grosir yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
Layanan toko grosir yang menampilkan karpet; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan
domestik atau rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko grosir yang
menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan kertas perak; Layanan toko
grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko grosir
yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali digital; Layanan toko
grosir yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan
toko grosir yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan lemari
bukan logam; Layanan toko grosir yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko grosir
yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko grosir
yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir yang menampilkan pemanggang; Layanan toko grosir yang
menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan penggorengan; Layanan toko grosir yang
menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko grosir yang
menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko grosir
yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak portabel
untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko grosir yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan
lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan serbet; Layanan toko grosir yang menampilkan
setrika uap; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat untuk
membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko grosir yang menampilkan tas
dan dompet; Layanan toko grosir yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko grosir yang menampilkan teko
kopi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan toko grosir yang menampilkan tepung
dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko grosir yang menampilkan tikar; Layanan toko grosir yang menampilkan
tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko
grosir yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan
makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko grosir yang
menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah rumah tangga
portabel multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko
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grosir yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko ritel menampilkan selempang
jendela dari logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko ritel online; Layanan toko
ritel online menampilkan rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman video, dan produk yang
terkait dengan musik; Layanan toko ritel online yang menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang
menampilkan topi; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel untuk engsel
pintu dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat non-logam; Layanan toko
ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko ritel
yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang
dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko ritel yang menampilkan
alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang
menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang
menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus perawatan gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko ritel yang menampilkan blender tangan nirkabel;
Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko ritel yang menampilkan cangkir bukan logam mulia;
Layanan toko ritel yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan gantungan
baju; Layanan toko ritel yang menampilkan gulungan toilet; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk abrasif untuk
menggosok kulit; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko ritel yang menampilkan
kabinet dan lemari plastik; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
Layanan toko ritel yang menampilkan karpet; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan
domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko ritel yang menampilkan
keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan kertas perak; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak
esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak makanan
pendamping; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali digital; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko ritel yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara
untuk makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko ritel yang menampilkan
panggangan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang menampilkan
pemanggang; Layanan toko ritel yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan
pembungkus untuk penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel
yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang
menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel
yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan memasak portabel
untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko ritel yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya
untuk keperluan mencuci; Layanan toko ritel yang menampilkan serbet; Layanan toko ritel yang menampilkan setrika uap;
Layanan toko ritel yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat untuk membersihkan;
Layanan toko ritel yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet;
Layanan toko ritel yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko ritel yang menampilkan tempat dan kotak
sabun; Layanan toko ritel yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko ritel yang
menampilkan tikar; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang
menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko ritel yang
menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
dapur; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan
barang dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web secara ritel
online; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online;
MINI MARKET; Manajemen Usaha; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen bisnis dan layanan
konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare
dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan; Manajemen bisnis dan pengoperasian
hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain; Manajemen data; Manajemen usaha dan operasi
pusat data; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Membantu perusahaan-perusahaan untuk
mendapatkan kontrak pemerintah; Memberikan informasi dan analisis yang berkaitan dengan data pasar ekonomi;
Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website);
Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan informasi,
berita, dan komentar di bidang bisnis hiburan; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web
ritel online orang lain; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi pelacakan mengenai pelacakan aset dalam
perjalanan, yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis;
PASAR SWALAYAN; PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pemasangan poster; Pemasaran dan periklanan pada
jasa keuangan dan asuransi; Pembelian Madu dan Hasil produksi madu; Pembukuan perniagaan; Pembukuan perusaahan;
Pemotongan pajak; Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Penelitain Perniagaan; Penelitian perniagaan
dan pemasaran madu; Penempatan personel, yaitu jasa penyediaan pekerja terlatih dan material untuk mengelola dan
mengerjakan pembersihan peralatan industri dengan benar, yaitu, reaktor, kapal, tangki, menara vakum, penukar panas,
perpipaan, kolom penyulingan, dan peralatan industri lainnya.; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan
barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengaturan dan
pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; Pengelolaan arsip perniagaan;
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Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengelolaan informasi perpajakan; Pengelolaan laporan
proyek bisnis; Pengiklanan di surat kabar; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Penjualan
barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan
barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris
barang-barang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris peralatan
dan perlengkapan selam; Penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai data demografis; Penyediaan informasi
komersial melalui internet global; Penyediaan informasi komersial melalui jaringan komputer; Penyediaan informasi konsumen
melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi,
termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa layanan
informasi publisitas; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Penyediaan program penghargaan insentif bagi pelanggan melalui
pemberian hadiah bonus dan layanan insentif untuk perjalanan udara yang sudah berkali-kali, yaitu, fasilitas transit lounge
untuk relaksasi penumpang, layanan maskapai penerbangan prioritas khusus dengan layanan reservasi, peningkatan
pemrosesan tiket bandara, percepatan prosedur menunggu panggilan penerbangan, check-in prioritas, check-in lobi prioritas,
service center khusus dan jalur untuk kumpulan penumpang elite, prioritas khusus dan percepatan pemrosesan keamanan,
percepatan layanan penanganan di pintu masuk dan keberangkatan pesawat, peningkatan akomodasi tempat duduk,
peningkatan ruang pribadi termasuk hiburan khusus, koneksi komputer, peningkatan layanan penyediaan makanan dan
pemberian voucher dengan nilai-nilai yang telah ditentukan untuk penumpang elite, pengiriman bagasi prioritas, peningkatan
dan percepatan respons customer service untuk penumpang elite; Peragaan barang; Perbandingan harga dan evaluasi
berbagai produk; Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar komputer dan
perlengkapannya dan piranti lunak; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Periklanan
melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan,
pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang
sosialisasi untuk tujuan bisnis; Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman
video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi
penjualan akun kartu kredit melalui administrasi program pemberian insentif; Promosi penjualan produk elektronik, video
dan/atau audio untuk orang lain; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain melalui toko,
Internet atau katalog produk; Promosi penjualan untuk pihak lain melalui jaringan komputer; Pusat perbelanjaan komprehensif
melalui internet; Saran manajemen pemasaran; Supermarket bahan bangunan; TOKO SERBA ADA; Tempat penyelenggara
kursus penyelaman (diving) untuk tujuan komersial; Tempat yang menjual berbagai macam bir; Toko Eceran Elektronik; Toko
Grosir Elektronik; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko barang-barang grosir; Toko eceran aluminium; Toko eceran
yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran
yang menjual produk susu; Toko jam tangan; Toko kue; Toko makanan online; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman
online; Toko minuman panas dan dingin; Toko online dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang
merchandise karakter animasi; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko parfum; Toko perabotan;
Toko perlengkapan bayi; Toko yang menjual kosmetik; Toko yang menjual pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa
es dan buah; Toko-toko Grosir Elektronik; administrasi komersial untuk barang dan jasa bagi orang lain; administrasi pusat
data dalam bidang data besar (big data); administrasi usaha; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran
penjualan; advertising to promote the sale of products and the use of services by the point accumulation method or discount
privilege grant method; agen agregat penjualan dan penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen impor-ekspor; agen
penjualan barang baik eceran maupun grosir; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan
penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan
untuk mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perusahaan lokal dan
asing untuk memberikan penawaran untuk berbagai produk, yaitu, penetapan harga barang atau jasa; agen untuk penerbitan
kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; agency services
of products, services and company on the internet; analisa informasi bisnis; analisis biaya; analisis dan studi atas informasi
yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan lingkungan melalui penelitian pasar dan studi-studi
per-iklanan; analisis tren bisnis; analitik data bisnis, yaitu, mengumpulkan dan melaporkan data kebugaran, informasi
pembayaran dan data bisnis lainnya ke departemen sumber daya manusia serta bisnis kebugaran dan kesehatan; audisi
seniman pertunjukan (pemilihan personil); bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender; bantuan bisnis
untuk orang lain dalam pendirian organisasi kemanusiaan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan;
desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; distribusi bahan periklanan; distribusi barang promosi; distribusi barang-barang
(bukan layanan-layanan transportasi) (agen, grosir, layanan-layanan representatif); distribusi materi iklan dan penyebaran
pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distributor aluminium; general office work regarding management of
pecuniary claim by computer; grosir dan eceran film, rekaman suara, karya sastra, karya dramatis, karya musik dan karya
artistik; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan promosi perusahaan; iklan komersial; iklan komersial perusahaan;
iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan, promosi, dan layanan keagenan; informasi bisnis;
informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan pertanyaan bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk
konsumen terkait dengan diet [tempat konsultasi konsumen]; informasi usaha untuk tinjauan umum perusahaan termasuk
pengoperasian usaha, ukuran bisnis dan informasi lainnya; issuing of trading stamp; issuing, clearing and managing point
cards; issuing, issuing intermediary and clearing of trading stamp, coupon, point accumulation type card and discount privilege
card; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); jasa agen
periklanan; jasa agen pesanan pembelian; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent
(manajemen bisnis seniman pertunjukan); jasa analisis pasar; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial;
jasa bantuan untuk perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa diskon (-untuk pengecer, untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk lembaran
dan gulungan aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk
perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk segar; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa eceran atau grosiran
untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa evaluasi statistik data pemasaran; jasa grosir dan eceran; jasa iklan dan promosi;
jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa informasi komersial yang disediakan oleh akses ke database komputer;
jasa jasa katalog toko eceran; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi manajemen; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa
konsultasi rekrutmen bisnis; jasa konsultasi usaha mengenai distribusi komersial dan penyediaan informasi yang berhubungan
dengannya; jasa konsultasi yang berhubungan dengan kontrak untuk pembelian barang; jasa konsultasi yang berkaitan
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dengan administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis,
manajemen bisnis dan pemasaran; jasa kumpulan statistik untuk bisnis; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas
organisasi dan sumber daya); jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa manajemen
bisnis di bidang pendidikan; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa organisasi dan manajemen program
promosi insentif dan penjualan; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa pembuatan indeks informasi, situs dan
sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya untuk pihak lain;
jasa penagihan; jasa penelitian dan konsultasi yang berkaitan dengan promosi, operasi, dan penjualan di pasar domestik dan
luar negeri barang dan jasa yang diproduksi di Taiwan, yaitu, konsultasi riset pasar; jasa penerbitan, pengelolaan dan
penyelesaian kupon dan poin untuk mempromosikan barang dan jasa; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran
secara online; jasa penggabungan (merger) dan akuisisi bisnis; jasa pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan;
jasa pengumpulan data; jasa penilaian perusahaan; jasa penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa penjualan dan
publisitas; jasa penjualan grosir produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan
ikan; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan
produk baja ringan; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan ritel produk garam
kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan farmasi; jasa penjualan: atap baja ringan
,galvalum, reng, hollow, atap Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium, kanal c; jasa penyaluran gas secara ritel
(eceran); jasa penyediaan data bisnis; jasa penyediaan portal online berbasis web yang memberikan pelanggan akses ke
informasi akun penjualan mereka, informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan pesanan,
informasi manajemen inventaris, dan informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia; jasa
perdagangan aluminium; jasa perdagangan gas; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan
promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa periklanan,
pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial;
jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi
(optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu,
penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang lain; jasa prakiraan ekonomi; jasa produksi iklan; jasa promosi dan
pemasaran secara online; jasa ritel; jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak
beralkohol; jasa sistemisasi data dalam database komputer; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa toko retail
secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala,
dan alas kaki; jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; jasa untuk membantu membangun jaringan kontak bisnis; jasa
untuk memperoleh statistik bisnis untuk orang lain; jasa yang berkaitan dengan analisis data usaha dalam transaksi
konsumen dan perilaku konsumen; jasa-jasa analisis dan studi informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini)
para konsumen dan tindak tanduk (behaviour) melalui penelitian pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa grosir terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasajasa konsultasi yang berkaitan dengan pencaharian karyawan-karyawan; jasa-jasa loyalitas pelanggan sehubungan dengan
jasa-jasa hotel dan resor; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan
komersial dan periklanan; jasa-jasa pemilihan (seleksi), penilaian dan pemeriksaan kesehatan pada karyawan untuk tujuan
pencaharian (penerimaan) karyawan; jasa-jasa penempatan dan pencaharian para karyawan untuk sementara; jasa-jasa
pengorganisasian untuk menggelar acara dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang makanan hewan untuk tujuan
promosi; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa strategi perniagaan; jasa-jasa toko ritel
online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga;
jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola,
menyalurkan dan melayani periklanan, untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan
kinerja periklanan; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan
diklasifikasikan melalui jaringan komputer global; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari
Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan
tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi
dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa
rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi data untuk orang lain; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet
dan jaringan elektronik, komputer dan jaringan komunikasi lainnya; kompilasi laporan medis; kompilasi purwa rupa
(prototypes) bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; konsultasi bisnis dan informasi bisnis untuk menyediakan
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program komputer pada jaringan data; konsultasi bisnis di bidang telekomunikasi; konsultasi bisnis mengenai kegiatan
pemasaran; konsultasi usaha di bidang sistemasi informasi ke dalam database komputer; konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor; kutipan harga untuk barang atau jasa; layanan
administrasi dan manajemen personalia dan sumber daya manusia; layanan agen produk, layanan dan perusahaan di
internet; layanan analitik bisnis; layanan berbasis langganan menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang
dapat diunduh; layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak untuk
digunakan dalam analisa bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis dan
layanan bantuan bisnis; layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis, yaitu,
menyediakan informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan
pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data komputer; layanan bisnis, yaitu, penyediaan database komputer
mengenai pembelian dan penjualan berbagai macam produk dan layanan pihak lain; layanan eceran atau grosir untuk
peralatan CCTV; layanan eceran atau grosir untuk peralatan sistem keamanan; layanan eceran untuk pelumas dan bensin;
layanan evaluasi bisnis; layanan grosir untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk tempat tidur untuk hewan; layanan
grosir untuk yogurt beku; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan,
pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok,
gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal
selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan
mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan dan pemasaran secara daring
untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan
konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan perencanaan dan pemulihan bencana;
layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk memungkinkan entitas
bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-profit organizations)
untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang lebih besar ke jaringan
komunikasi global; layanan konsultasi pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis, manajemen
bisnis, organisasi bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan manajemen bisnis; layanan manajemen
hubungan pelanggan; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pemasaran email; layanan
pemasaran online; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan pemesanan online yang menampilkan musik dan video yang
direkam sebelumnya; layanan penagihan; layanan pencarian dan penempatan eksekutif; layanan pencarian informasi di
internet dengan menggunakan program kecerdasan buatan untuk orang lain; layanan pencarian informasi yang dilaksanakan
dengan menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain; layanan penempatan magang; layanan pengaturan dan
pelaksanaan pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan penyediaan
informasi bisnis, konsumen, dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan perencanaan
karir, penempatan tenaga kerja, dan informasi; layanan perencanaan media; layanan periklanan dan manajeman untuk
penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah,
kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket
berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu,
sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan
berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan;
layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan ritel atau layanan grosir untuk foto dan gambar yang dapat diunduh;
layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak
permainan untuk mesin permainan video untuk penggunaan di rumah dan permainan yang dapat digenggam dengan layar
kristal cair; layanan ritel lilin wangi; layanan ritel online; layanan ritel untuk makanan hewan peliharaan; layanan ritel untuk
peralatan golf; layanan ritel untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel untuk persiapan dokter hewan; layanan
ritel untuk produk susu; layanan ritel untuk sepatu; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk tas dan dompet kulit; layanan
ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan ritel yang
berkaitan dengan utas; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan
minuman; layanan rujukan dan penempatan pribadi; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35; layanan
tampilan merchandising bisnis; layanan toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan persiapan
wewangian; layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan toko online yang menampilkan jasa Pengaturan
dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel di bidang buku, majalah, majalah,
buletin, jurnal dan publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian umum, disediakan melalui Internet dan
komputer lainnya, jaringan elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program
televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel menampilkan kacamata; layanan toko ritel
menampilkan payung; layanan toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan
CCTV; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online yang menampilkan
hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel online yang menampilkan
mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk audio dan video,
headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan aksesorisnya;
layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan
jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan untuk analisa data besar (big data);
layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan
pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan
pendirian resort hotel, motel, dan restoran; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis seniman
pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi kantor kesemuanya berhubungan
dengan permainan golf; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi
bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan pemasaran; manajemen kantor yang terkomputerisasi;
melakukan survei pasar; membantu dalam eksploitasi atau pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk
pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu penyediaan layanan konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan
mewah untuk memungkinkan mereka mendistribusikan kelebihan stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim
sebelumnya; membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang dan konsultasi pemasaran; memberikan
informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan laptop; memfasilitasi pertukaran dan penjualan dari jasa dan
produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara
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menyalurkan iklan video di internet; mempromosikan barang dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain,
dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi
T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya; mempromosikan kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai
masalah yang melibatkan akses ke internet untuk populasi global; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP
untuk paket hiburan langsung; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi
video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi
untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan
komersial dalam hiburan interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan
permainan video; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam energi yang dapat
diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; menyediakan
direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan
sosial lainnya; menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet;
menyediakan informasi tentang manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin; menyediakan
layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions)
untuk bisnis industri dan komersial; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet; menyiapkan dan menempatkan iklan
luar ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran
(expositions) untuk perusahaan industri dan komersial; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri
dan komersial; minimarket; nasehat manajemen; negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau
pemain musik; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis
atau iklan; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; pekerjaan kantor secara umum
tentang pengelolaan klaim uang oleh komputer; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain;
pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan bisnis; pemasaran kata-kata melalui mulut; pembaharuan
dan pemeliharaan data dalam pusat data komputer; pemberian informasi kepada konsumen di bidang restoran dan makanan,
yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan ulasan restoran; pemrosesan pesanan
administratif; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pencarian
data dalam komputer untuk pihak lain; pencarian database melalui komputer; penelitian dan survei bisnis; penelitian
pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; penempatan produk cetakan dalam
amplop (surat langsung); penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon diskon elektronik)
untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; penerbitan sertifikat hadiah yang memungkinkan untuk ditukar dengan
barang atau jasa; penerbitan stempel perdagangan; penerbitan, pengelolaan, kliring kartu poin untuk mempromosikan
penjualan produk atau menyediakan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon
diskon untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya;
penerbitan, pengelolaan, kliring poin untuk mempromosikan penjualan produk dan menyediakan jasa; penerbitan,
pengelolaan, kliring poin yang dapat diakumulasikan yang diberikan kepada pengguna sesuai dengan harga pembelian
barang dan jasa yang dapat ditukar dengan barang atau jasa atau ditawarkan untuk diskon dan pemyediaan informasi terkait
dengannya; penerbitan, perantara penerbitan dan kliring stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu
diskon
istimewa/ khusus; penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau layanan penyediaan promosi; pengadaan jasa untuk keperluan lain (pemesanan barang dan jasa
untuk keperluan bisnis); pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain); pengadaan
kontrak untuk orang lain; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial;
pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan
transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengecer
toko serba ada; pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas; pengelolaan hubungan pelanggan; pengelolaan laporan bisnis;
pengelolaan resiko bisnis; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising);
pengkajian pemasaran; pengkinian materi periklanan; pengkoordinasian strategi pemasaran pihak ketiga; pengoperasian
usaha situs komunitas di Internet; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan; pengumpulan
data dan analisis statistikal; pengumpulan informasi kedalam database; pengumpulan poin dan poin kliring untuk
mempromosikan penjualan produk dan jasa; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan lagu secara
digital melalui jaringan online; penjualan telepon seluler baik secara online maupun secara langsung; penyatuan, untuk
kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari ritel barang dagangan umum dan situs web dalam jaringan
komunikasi global; penyebaran bahan iklan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan;
penyebaran materi pemasaran; penyedia sistem berbasis web dan portal daring di bidang pemanfaatan sumber daya manusia
dan pusat kebugaran, yaitu, untuk memungkinkan pemanfaatan departemen sumber daya manusia menggunakan pusat
kebugaran untuk menawarkan layanan kepada karyawan, untuk mengelola partisipasi mereka dan untuk penyusunan laporan;
penyediaan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian komputer dan sistem komputer; penyediaan bantuan
bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan barang-barang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel; penyediaan
fungsi kegiatan perkantoran; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi komersial yang berkaitan
dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi komputer; penyediaan informasi mengenai artikel surat kabar, majalah
atau buku melalui Internet; penyediaan informasi mengenai hadiah untuk promosi penjualan; penyediaan informasi mengenai
penjualan dan urutan penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi mengenai penjualan produk;
penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan informasi tentang dunia Kerja, Bisnis melalui
situs web; penyediaan informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola
sebagai data elektronik) untuk promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan; penyediaan informasi yang berhubungan
dengan harga dan penjual produk; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce;
penyediaan jasa publikasi dan informasi pasar konsumen secara daring; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan
katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode,
tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan,
peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan
penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan
segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara,
pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan jasa ritel online dari situs web
internet yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan,
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peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di
kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan
laporan bisnis dan / atau komersial; penyediaan layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan
sumber daya perangkat lunak; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
penyediaan pasar online; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan ruang di Internet
untuk periklanan; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang pada halaman utama
Internet untuk mengiklankan barang dan jasa; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari
penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha); penyelenggaraan analisis bisnis survei riset
pemasaran; penyelenggaraan bisnis dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data; penyelenggaraan
pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian
konsumen dan iklan; penyelenggaraan survei riset pemasaran; penyelidikan, pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan
informasi mengenai sistem stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus;
penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan terbaru; penyewaan bahan publisitas; penyimpanan data dan pemrosesan
data; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya;
perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang melalui Internet; perdagangan barang; perdagangan eceran
komputer bekas; perekrutan dan pengelolaan pedagang dan anggota stempel perdagangan, kupon, kartu akumulasi poin,
kartu manfaat diskon untuk promosi penjualan atau promosi penjualan; perekrutan dan pengelolaan pedagang, anggota kartu
poin untuk promosi penjualan; perekrutan tenaga kerja; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk
orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk
tujuan promosi; perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media;
periklanan situs bisnis; periklanan, pemasaran, riset pasar; perkiraan dan analisis ekonomi; pernerbitan, pengelolaan, kliring
poin (termasuk poin elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi
terkait dengannya; persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; persiapan milis; persiapan, produksi, dan
penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara
para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan para pelaksana perniagaan (business); presentasi barang melalui media
komunikasi untuk keperluan pengecer; produksi iklan, yaitu, produksi bahan iklan; promosi atas undian berhadian, kompetisikompetisi dan insentif-insentif kepada para pelanggan; promosi penjualan; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi
penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; proses dan verifikasi data yang
terkomputerisasi; providing information the sale of goods offered in the form of shopping malls on internet websites; provision
of business data; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi naskah publisitas/iklan; publisitas dan layanan
pemasaran; publisitas iklan industri dan komersial; recruitment and management of trading stamp, coupon,
point accumulation type card franchise, member; registrasi kendaraan dan layanan pemindahan hak; rekrutmen dan
manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan; riset bisnis dan pemasaran;
segmentasi (pembagian) dan profilisasi data pasar; semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer,
jaringan informasi dan/atau internet; show room (ruang pamer) penjualan mobil bekas; sistemasi informasi ke dalam database
komputer; sistematisasi data dalam database pusat; skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema
insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang dan jasa melalui layanan
telepon dan / atau komputer online; sponsor promosi balapan sepeda; sponsor promosi organisasi yang mempromosikan
pengelolaan dan pelestarian lingkungan; stan penjualan makanan ringan; stan penjualan minuman; studi pasar terkait dengan
layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; supermarket; tata buku; toko; toko bangunan; toko eceran; toko eceran bahan
bangunan; toko grosir; toko online dan offline untuk barang-barang selam; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko
retail handphone; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi; toko roti; toko yang menjual
perhiasan; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produkproduk kopi dan barang-barang terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam
mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 111 SOMERSET ROAD #12-03 TRIPLEONE SOMERSET SINGAPORE 238164
: Heru Lukito S.H.,
: Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B. Simatupang
Kavling 22-26, Jakarta 12430

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DELFIORION CHOCOPIE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam - Putih
: 30
: ===Kue; Permen; Produk-produk kakao ; biji cokelat; biskuit-biskuit; cokelat; es krim; gula-gula; jeli buah [gula-gula]; karamel
[permen]; kerupuk; kue pastry; kukis (kue kering); pai; produk-produk berbahan dasar cokelat; puding; roti*; wafer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033544
: 18/05/2021 10:59:27
:
: Cadila Healthcare Limited

Alamat Pemohon

: Zydus Corporate Park, Scheme No. 63, Survey No. 536, Nr. Vaishnodevi Circle, S G

: DID2021033543
: 18/05/2021 10:58:31
:
: DELFI-ORION PTE. LTD.

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 914 dari 1262

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Highway, Ahmedabad - 382481, Gujarat, India
: George Widjojo S.H.
: Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Forinaz
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 5
: ===Sediaan obat dan farmasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033546
: 18/05/2021 11:01:31
:
: PT Tulis Bersama Teknologi, Andreas Chang

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Mayapada Tower 1 Lantai 5, Jl. Jend. Sudirman, Kel. Karet Kuningan, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TULIST
:

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU : melambangkan profesionalitas dan integritas ; KUNING Melambangkan Semangat Positif Untuk Membuat Dampak
Positif ; MAGENTA : Melambangkan Hasrat dan Harapan
: 9
: ===Perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler; Perangkat lunak seluler; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk
perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat lunak [dapat diunduh]; perangkat lunak; perangkat
lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak dan aplikasi untuk
perangkat seluler; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler yang dapat di unduh; perangkat lunak komunikasi;
perangkat lunak media; perangkat lunak smartphone===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Baik-Baik Gg. Midori No.7 Seminyak, Kuta, Kabupaten Badung, Bali
: Ahmad Al Fauzi S.H
: AFS LAW Perumahan Griya Santa Permai No. 23 Jalan Patih Nambi, Ubung Kaja,
Denpasar, Bali 80116

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BLACK SAND BALI BREWING COMPANY
: Suatu penamaan merek

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru muda; Biru dongker; Oranye; Hitam
: 32, 40, 43
: ===Bir; India pale (bir) [IPAS]; bir hitam [bir malt panggang]; bir malt; bir pilsner; bir rasa buah; bir rendah alkohol; bitter [bir];
craft (bir); dark (bir); draught (bir); lager (Bir)===
===Jasa pabrik pembuatan bir; Jasa pembuatan minuman beralkohol/minuman keras; Layanan produksi (produsen) minuman
beralkohol sesuai pesanan (kontrak); pengolahan bahan baku untuk pembuatan makanan dan minuman===
===Bar; Restoran; Rumah bir===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033547
: 18/05/2021 11:01:37
:
: MATTIA DI BITONTO

: DID2021033548
: 18/05/2021 11:02:25
:
: Gusti Agung Ayu Dewi Puspha Yanthi

540 Etiket

540 Etiket

: BR. Anggarkasih RT. 000 RW. 000,
Kel. Medahan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, Provinsi Bali
, Bali

Halaman 915 dari 1262

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: APHROSKIN skincare
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan rambut; kosmetik; kosmetik dan make-up; produk perawatan
tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan wajah [kosmetik]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021033549
: 18/05/2021 11:03:33
:
: CJ Food and Beverage Beijing Company Limited

540 Etiket

Alamat Pemohon

: 405, 4th floor, Building 5, No.16 Xinzhong North Street,
Shunyi District, Beijing,
China

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Siti Hanah S.E.,
: S. Hanah, S.E. & Yulius Cung, S.H.,M.H. Jalan Biak No 7C

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TeaTok
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 35
: ===Iklan secara online pada suatu jaringan komputer; Jasa publisitas; Konsumen (Informasi komersial dan pemberian nasihat
untuk -) [toko yang menyediakan pemberian naihat untuk konsumen]; administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa
orang lain; iklan; jasa saran untuk manajemen bisnis; pemasaran; penyediaan pasar barang dan jasa secara daring bagi
pembeli dan penjual; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; promosi penjualan untuk pihak lain===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033550
: 18/05/2021 11:04:00
:
: Cadila Healthcare Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Zydus Corporate Park, Scheme No. 63, Survey No. 536, Nr. Vaishnodevi Circle, S G
Highway, Ahmedabad - 382481, Gujarat, India
: George Widjojo S.H.
: Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Zyceva
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 5
: ===Sediaan obat dan farmasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033551
: 18/05/2021 11:05:51
:
: Quzhou Yong An New Energy Technology Co., Ltd

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 41 Yeyalong Road, Quzhou City, Zhejiang Province
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 916 dari 1262

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: YONGAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 1
: ===Bahan kimia untuk solder; Zat kimia aktif di permukaan; bahan kimia industri; bahan kimia untuk membilas radiator; bahan
untuk mematri; gas padat untuk keperluan industri; gas pelindung untuk pengelasan; gas propelan untuk aerosol; oksigen
untuk keperluan industri; pasta solder; sediaan mematri; sediaan pendingin; sediaan untuk menjernihkan air===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033552
: 18/05/2021 11:09:59
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Biru, Merah, Kuning, Hijau, Hitam dan Putih.
: 27
: ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 3, Gongyequ 10th Rd., Xitun Dist., Taichung City, Taiwan R.O.C.
: Anton Budiman S.H.
: Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430 Kota Jakarta Pusat Dki Jakarta

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

740

: DID2021033553
: 18/05/2021 11:11:10
:
: Liao, Chih-Hsien

540 Etiket

Halaman 917 dari 1262

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: RACING XYZ SPORT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning, Biru Muda, Putih.
: 12
: ===pelek untuk roda kendaraan; peredam kejut untuk kendaraan; rem untuk kendaraan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033554
: 18/05/2021 11:11:40
:
: Ivonne Magdalena

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kertajaya Indah Timur 29/S-110 Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota
Surabaya, Jawa Timur
: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
: Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KAEEN BALI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT, HITAM
: 25
: ===Pakaian Pria; Pakaian wanita; babushkas [selendang kepala]; pakaian pria; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita;
pakaian wanita; selendang [pakaian]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033555
: 18/05/2021 11:15:07
:
: RANNISA SORAYA PRIMASURI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JLN. PANGKALAN JATI RT.006/005. KELURAHAN CIPINANG MELAYU
KECAMATAN MAKASAR - JAKARTA TIMUR., Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: rag.
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 27
: ===Karpet-karpet; dukungan karpet; dukungan karpet utama; handuk yoga non-slip; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet
bulu; karpet bulu buatan; karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet
untuk kendaraan; karpet untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai
yang ada; keset lantai anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; mushiro [tikar jerami]; sajadah; selimut yoga non-slip;
tikar latihan pribadi; tikar non-slip untuk mandi; tikar tali anyaman untuk lereng ski; tikar tanpa selip; ubin karpet; ubin karpet
untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033556
: 18/05/2021 11:16:29
:
: ZHANG ZHAO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Orange, Biru, Merah, Kuning, Hitam dan Putih.
: 27

740

540 Etiket

Halaman 918 dari 1262

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033557
: 18/05/2021 11:16:51
:
: PT.TUNAS RAHAYU COSMETIC

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Southcity Square Lot 1 Blok B1 No.21, Jl.Raya Southcity Barat, Kelurahan
Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi
Banten, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15418
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Tunas Rahayu Cosmetic
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold(emas), hitam, Putih
: 1
:
===Bahan aktif yang diperoleh dari ekstrak alami, sayuran, laut, hewan, sintetis, bio-teknologi, dan dimaksudkan untuk
dimasukkan dalam komposisi produk kosmetik; Bahan baku (bahan kimia) untuk pembuatan produk kosmetik; Bahan kimia
(industri); Bahan kimia dasar anorganik; Bahan kimia perawatan industri; Bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan krim
, losion, produk kosmetik atau supplemen makanan; Bahan kimia untuk keperluan industri, yaitu, komposisi berbasis pelarut
untuk melarutkan dan memisahkan hidrokarbon, hidrogen sulfida, gas yang mudah terbakar, arang, oligomer, dan sejenisnya,
atau kombinasi daripadanya.; Bahan kimia untuk pemurnian air; Bahan kimia yang digunakan dalam industri; Bahan perubah
fasa (PCM); Enzim berasal dari proses bioteknologi untuk digunakan dalam industri; Mineral-mineral untuk industri; Pelarut
pada industri; Pelarut yaitu, aliphatic; Perekat alami untuk keperluan industri; Perekat untuk digunakan dalam industri; Perekat
yang digunakan dalam industri; Protein untuk kegunaan industri; Sediaan kimia untuk digunakan dalam industri kosmetik;
Sediaan pendingin (refrigerant) ramah lingkungan; Senyawa nabati /tumbuhan yang digunakan dalam pembuatan krim, losion,
produk kosmetik atau supplemen makanan; Tepung terbuat dari tanaman adlay untuk keperluan industri; Zat kimia untuk
membantu pewarnaan; Zat kimia yang digunakan dalam industri; Zat kimia, bahan kimia, sediaan kimia dan elemen alami;
aditif kimia untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik; aditif kimia untuk digunakan dalam pembuatan obat-obatan; air
kalium; air murni untuk keperluan industri; air suling untuk keperluan industri; albumin untuk digunakan dalam pembuatan;
albumin untuk keperluan industri; alkali iodida untuk keperluan industri; alkohol untuk digunakan dalam pembuatan parfum;
alkohol untuk keperluan industri; amonia [alkali volatil] untuk keperluan industri; antioksidan; antioksidan organofosfit;
antioksidan untuk digunakan dalam industri kosmetik; antioksidan untuk digunakan dalam industri suplemen makanan;
antioksidan untuk digunakan dalam industri minuman; antioksidan untuk digunakan dalam pembuatan; antioksidan untuk
digunakan dalam pembuatan kosmetik; arang aktif; aromatik [bahan kimia]; asam amino untuk keperluan industri; asam
glutamat untuk digunakan dalam industri kosmetik; asam glutamat untuk keperluan industri; asam lemak untuk keperluan
industri; asam mineral; asam sitrat untuk keperluan industri; bahan kimia industri; bahan kimia oleo untuk digunakan dalam
pembuatan dan pengolahan produk industri; bahan kimia pelembut air; bahan kimia pelunak untuk digunakan dalam industri
kosmetik; bahan kimia pelunak untuk digunakan dalam industri obat-obatan; bahan kimia pelunak untuk digunakan dalam
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industri sediaan mandi; bahan kimia pembentuk gel; bahan kimia pemutih lemak; bahan kimia pemutih minyak; bahan kimia
pencerah warna untuk keperluan industri; bahan kimia pengolahan air limbah untuk keperluan industri; bahan kimia untuk
digunakan dalam industri dan pengawetan makanan, suplemen makanan dan minuman; bahan kimia untuk digunakan dalam
manufaktur, khususnya sediaan kosmetik dan toilet, sediaan penyegar udara dan penghilang bau, sediaan perawatan mulut,
produk pembersih rumah tangga, pewangi dan desinfektan; bahan kimia untuk industri; bahan kimia untuk menghilangkan
asam dalam aplikasi manufaktur industri; bahan kimia untuk meresapi kulit; bahan kimia untuk minyak, lemak, dan lilin; bahan
kimia untuk penyaringan zat kimia; bahan kimia untuk penyaringan zat mineral; bahan kimia untuk penyaringan zat nabati;
bahan kimia untuk peremajaan kulit; bahan kimia viscose [ester selulosa]; bahan kimia viscose untuk digunakan dalam
industri; bahan kimia yang digunakan sebagai bahan dan aditif dalam industri makanan, suplemen makanan dan minuman;
bahan pencegah penuaan dini (sediaan-sediaan kimia) untuk makanan dan kosmetika; bahan pengawet kimia untuk
digunakan dalam industri sabun dan minyak nabati; bahan pengemulsi, pendispersi, pelarut dan pembasah; bahan pengental
yang digunakan dalam industri; bahan pengental yang menjadi produk biokimia untuk keperluan industri; benzoil peroksida
untuk keperluan industri; cobalt oxide untuk keperluan industri; damar wangi untuk kulit; dedak beras yang telah difermentasi
untuk digunakan dalam industri kosmetik; dekstrin untuk keperluan industri; deterjen untuk digunakan dalam industri sampo
rambut; deterjen untuk digunakan dalam proses manufaktur; deterjen untuk keperluan industri sebagai bagian dari proses
manufaktur; dispersan pigmen untuk digunakan dalam industri kosmetik; dolomit untuk keperluan industri; eksipien untuk
digunakan dalam industri sediaan-sediaan farmasi dan atau suplemen makanan; ekstrak botani, selain minyak esensial, untuk
digunakan dalam pembuatan kosmetik; ekstrak fermentasi untuk keperluan industri; ekstrak ramuan, selain minyak esensial,
untuk digunakan dalam industri kosmetik; ekstrak teh untuk digunakan dalam industri kosmetik; ekstrak teh untuk digunakan
dalam industri obat-obatan; ekstrak teh untuk keperluan industri; ekstrak tumbuhan, selain minyak atsiri, untuk digunakan
dalam industri kosmetik; enzim untuk industri deterjen; enzim untuk keperluan industri; ester selulosa untuk keperluan industri;
eter selulosa untuk keperluan industri; etil alkohol; fenol untuk keperluan industri; fenotiazin untuk digunakan dalam industri
obat-obatan; fermentasi susu untuk keperluan industri; fermentasi untuk keperluan kimia; galaktosa untuk keperluan industri;
garam abu; garam anorganik untuk keperluan industri; gelatin untuk keperluan industri; getah [perekat] untuk keperluan
industri; getah dari tanaman tragakan untuk digunakan dalam industri; getah dari tanaman tragakan untuk keperluan industri;
gliserin untuk digunakan dalam pembuatan; gliserin untuk keperluan industri; gliserol untuk digunakan dalam pembuatan;
globulin untuk keperluan industri; glukosa untuk keperluan industri; glutelin untuk keperluan industri; gluten untuk keperluan
industri; grafit buatan (bahan kimia) untuk keperluan industri; hidrogen; hidrogen klorida; hidrogen peroksida untuk keperluan
industri; hidrokoloid, untuk digunakan dalam industri dan pengawetan makanan, suplemen makanan dan minuman;
hidrokuinon; kamper, untuk keperluan industri; karbohidrat (bahan kimia) digunakan sebagai bahan dalam industri
nutraceuticals; karboksimetil selulosa digunakan sebagai pengubah reologi dalam pembuatan kosmetik; karboksimetil selulosa
digunakan sebagai sediaan anti-reabsorpsi dalam industri deterjen; karbon ( zat arang ); karbon hitam untuk keperluan
industri; kasein untuk keperluan industri; katalis untuk digunakan dalam pembuatan bahan kimia industri; kaustik untuk
keperluan industri; kit uji laboratorium yang terdiri dari reaktan dan tes untuk pengujian keberadaan antigen dalam darah,
serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; kolagen untuk digunakan sebagai bahan baku dalam
industri kosmetik; kolagen untuk keperluan industri; komposisi kimia untuk waterproofing; krim tartar untuk keperluan industri;
krim tartar untuk keperluan kimia; kulit mangrove untuk keperluan industri; laktosa [bahan baku]; laktosa untuk keperluan
industri; lauryl alkohol; lem rumput laut untuk keperluan industri; lem untuk keperluan industri; lesitin [bahan baku]; lesitin
kedelai untuk keperluan industri; lipid untuk digunakan dalam industri; minuman tambahan diet; minyak untuk pengolahan kulit
selama dalam proses industri; minyak untuk penyamakan kulit; nanopowders untuk keperluan industri; natrium hidroksida
anhidrat untuk keperluan industri; natrium hidroksida untuk keperluan industri; nutrisi untuk ragi untuk keperluan industri;
pelarut aromatik untuk keperluan industri dan komersial; pelarut spektroskopi untuk keperluan industri; pengawet kimia untuk
digunakan dalam industri sabun; pengemulsi sabun; pengemulsi untuk digunakan dalam industri olahan perlengkapan mandi;
pengemulsi untuk keperluan industri; pengganti lemak (bahan kimia); perekat resin sintetis untuk keperluan industri; perekat
termoplastik untuk keperluan industri; perekat untuk keperluan industri; polimer berbasis dendrimer untuk digunakan dalam
industri kapsul untuk obat-obatan; polimer berbasis dendrimer untuk preparasi enzim; polimer dan komposisi polimer yang
digunakan untuk industri barang komersial dan industri; polimer yang digunakan dalam industri; polimer yang digunakan untuk
industri barang komersial, industri dan domestik; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan industri; produk
kimia untuk digunakan dalam industri wewangian; protein [bahan baku]; protein susu (bahan kimia); protein untuk digunakan
dalam industri kosmetik; protein untuk digunakan dalam industri suplemen makanan; protein yang digunakan dalam industri;
reaktan untuk penggunaan penelitian ilmiah atau medis; resin buatan yang belum diproses untuk keperluan industri; resin
buatan yang tidak diproses sebagai bahan baku dalam bentuk bubuk, cairan atau pasta; resin sintetis yang belum diproses
untuk digunakan dalam industri kosmetik; rhamnose untuk keperluan industri; rumput laut; sampel serum untuk tujuan ilmiah;
sediaan anti-penyusutan untuk industri; sediaan antistatik untuk keperluan industri; sediaan bahan kimia untuk digunakan
dalam industri obat-obatan; sediaan bahan kimia untuk digunakan dalam produksi obat-obatan; sediaan enzim untuk industri
deterjen; sediaan enzim untuk keperluan industri; sediaan kimia pelarut untuk digunakan dalam proses industri; sediaan kimia
pelembab [pembasah] untuk digunakan dalam pemutihan; sediaan kimia penghilang busa; sediaan kimia penghilang lemak
untuk digunakan dalam proses industri; sediaan kimia untuk digunakan dalam industri; sediaan kimia untuk digunakan dalam
industri kosmetik; sediaan kimia untuk melembutkan pada proses penyamakan kulit; sediaan kimia untuk membuat busa;
sediaan kimia untuk mencegah jamur; sediaan kimia untuk mencerahkan zat warna selama proses manufaktur; sediaan
kimiawi untuk anti noda; sediaan koloid untuk keperluan industri; sediaan menghilangkan kerak untuk keperluan industri;
sediaan pembasah untuk digunakan dalam industri kosmetik; sediaan pengawet untuk digunakan dalam industri farmasi;
sediaan pengawet untuk digunakan dalam industri kosmetik; sediaan pengerasan untuk keperluan industri; sediaan sampel uji
untuk keperluan penelitian; sediaan-sediaan penahan kelembaban (sediaan-sediaan kimia) untuk makanan dan kosmetika;
selulase untuk digunakan dalam pembuatan deterjen; senyawa kimia pelapis untuk digunakan dalam industri; senyawa kimia
perfluorinated disiapkan secara sintetis untuk digunakan dalam industri; senyawa polimer untuk digunakan dalam industri;
serat buah yang mengandung pektin untuk keperluan industri; serat jeruk untuk keperluan industri; serat jeruk untuk keperluan
industri (bahan kimia); serat tanaman untuk keperluan industri kimia; silikon karbida untuk keperluan industri; surfaktan anionik
biodegradable untuk digunakan dalam industri; surfaktan kationik untuk digunakan dalam industri; surfaktan non-ionik untuk
digunakan dalam industri; surfaktan silikon untuk keperluan industri; surfaktan untuk keperluan industri; tartar, selain untuk
keperluan farmasi; tepung kedelai untuk keperluan industri; tepung pulse untuk keperluan industri; tepung untuk keperluan
industri; trehalosa untuk keperluan industri; urease untuk keperluan industri; vitamin untuk digunakan dalam industri; vitamin
untuk digunakan dalam industri kosmetik; vitamin untuk digunakan dalam industri obat-obatan; water glass (sodium silikat);
yodium untuk keperluan kimia===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021033558
: 18/05/2021 11:17:23
:
: CJ Food and Beverage Beijing Company Limited

540 Etiket

Alamat Pemohon

: 405, 4th floor, Building 5, No.16 Xinzhong North Street,
Shunyi District, Beijing,
China

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Siti Hanah S.E.,
: S. Hanah, S.E. & Yulius Cung, S.H.,M.H. Jalan Biak No 7C

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TeaTok
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 43
: ===Bar yang menyediakan kudapan; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kedai es krim; layanan bar; layanan
cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan penyediaan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan
restoran cepat saji; pengukiran makanan; restoran swalayan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033559
: 18/05/2021 11:17:30
:
: Krisna Marlie Kiantoro

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp. Timah Blok. BB. 25, Rt. 004/Rw. 012, Kel. Tugu, Kec. Cimanggis, Kota
Depok, Jawa Barat, 16451
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ASTRO RACING
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Abu-abu, Hitam & Putih
: 12
: ===As roda untuk sepeda motor; As swing arm untuk sepeda motor; Ban roda kendaraan [ban]; Bodi sepeda motor; Coil
spring untuk suspensi kendaraan darat; Kabel gas untuk sepeda motor; Klakson sepeda motor; Kopling untuk sepeda motor;
Kunci kontak sepeda motor; Mobil Transmisi Otomatis ( CVT ); Sadel untuk sepeda motor; Shock untuk sepeda motor; Sliders
rangka untuk sepeda motor; Standar tengah sepeda motor; Stang (bagian dari kendaraan); Velg Mobil dan Motor; ban dalam
untuk ban sepeda motor; ban luar; ban untuk kendaraan; ban untuk roda kendaraan; banci bar untuk sepeda motor; engkol
sepeda motor; frame sepeda motor; grip stang untuk sepeda motor; hub untuk roda sepeda motor; jari-jari roda kendaraan;
jari-jari roda sepeda motor; kabel kopling untuk sepeda motor; kabel rem untuk sepeda motor; kaca spion; mangkok ganda
untuk kendaraan; mesin sepeda motor; pedal sepeda motor; pelek untuk roda sepeda motor; penutup sepeda motor
[berbentuk]; peredam kejut untuk sepeda motor; persneling untuk sepeda motor; rak bagasi untuk sepeda motor; rantai
penggerak dan sabuk untuk kendaraan darat; rantai roller untuk sepeda motor; rantai sepeda motor; rem [kendaraan darat];
rem cakram untuk sepeda motor; roda sepeda motor; roda untuk kendaraan darat; roller matic; sabuk karet untuk transmisi
kendaraan darat; sadel sepeda motor; sepeda; sepeda motor; sepeda motor listrik; sepeda motor untuk motorcross; setang
sepeda motor; shock Breker; suspensi; swing arm; tromol sepeda motor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: DID2021033560
: 18/05/2021 11:17:39
:
: PT. ESTEH INDONESIA MAKMUR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN ACHMAD ADNAWIJAYA BLOK C 1 NOMOR 5, KEL. TEGAL GUNDIL, KEC.
BOGOR UTARA, Kota Bogor, Jawa Barat, 16152
: Adnan Hardie S.H.,
: Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RO•TEH INDONESIA
:

540 Etiket

Halaman 921 dari 1262

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Hijau, oranye, krem muda
: 30
: ===Campuran minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Campuran untuk roti; Minuman
berbahan dasar kopi yang mengandung susu; Minuman berbahan dasar makanan berbasis susu (dairy); Minuman berbahan
dasar teh dan teh herbal; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman es krim; Minuman teh dengan atau
tanpa susu; Pizza (roti); Roti bagelan; Roti kecil-kecil; Roti kering; Roti kopi; Roti manis; Roti manis isi; Roti pastry; Roti sobek;
Roti susu; Roti yang dikeringkan; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan
dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman dengan
bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar
teh; minuman es berbahan dasar teh; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman teh; minuman teh boba;
minuman yang terbuat dari cokelat; puding roti; puff pastry (roti); roti bakar; roti bawang; roti bun; roti gandum; roti goreng; roti
panggang; roti*===
: DID2021033562
: 18/05/2021 11:21:56
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Abu-abu, Hitam dan Putih.
: 27
: ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033563
: 18/05/2021 11:22:03
:
: AGUS CHANDRA JAQIN

540 Etiket

: Jl. Bandengan Utara No. 1F, Kel. Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Halaman 922 dari 1262

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: George Widjojo S.H.
: Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KESSIL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Hijau, Kuning
: 5
: ===Minuman yang mengandung vitamin; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat
herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat tradisional untuk daya tahan tubuh; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Teh obat
tanpa resep; obat dalam bentuk tablet untuk farmasi; obat herbal; salep anti-gatal [antipruritik]; salep anti-inflamasi; sediaan
multivitamin; sediaan vitamin dan mineral; vitamin dan mineral untuk penggunaan oral===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033564
: 18/05/2021 11:26:53
:
: HERU TRI PAMUNGKAS

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Banaran RT.005, RW.002, Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten
Boyolali Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: STEAK HOUSE + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, COKLAT, PUTIH, KUNING, HITAM, PUTIH
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Layanan
restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Restoran daging panggang; Restoran masakan panggangan daging,
ayam, ikan; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033565
: 18/05/2021 11:27:15
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Merah muda, Ungu, Kuning, Hijau. Hitam dan Putih.
: 27
: ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;

740

alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di

Halaman 923 dari 1262

permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033566
: 18/05/2021 11:27:43
:
: ASRIADI ABBAS

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SALO, RT/RW 005/005, KELURAHAN PENRANG, KECAMATAN WATANG
SAWITTO, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NESTCARE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU DAN KUNING KEEMASAN
: 3
: ===Masker Wajah; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk perawatan kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker untuk membersihkan wajah; sediaan kosmetik
untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan perawatan wajah kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033567
: 18/05/2021 11:33:45
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Coklat, Hitam dan Putih.
: 27
: ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar

740
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buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033569
: 18/05/2021 11:39:11
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Abu-abu, Hitam dan Putih.
: 27
: ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021033570
: 18/05/2021 11:39:27
:
: PT. Masti Selera Selalu

540 Etiket

: Plaza Kuningan, Menara Selatan Suite 102A, Jl. Rasuna Said Kav C 11 - 14, RT
2/RW 5, Karet Kuningan, Setia Budi , Jakarta Selatan 12940, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Monica Maria Loppies S.H.,
: Taman Buaran Indah III jalan Buaran Perkasa Blok B1 No 9 Klender

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MASTI Urban Indian
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Tua – Pink- Putih- Biru muda
: 43
: ===Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan
minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Jasa bar; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi,
dan bar cemilan; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung;
Kafetaria; Kantin; Kedai kopi; Layanan perjamuan; Lounge koktail; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan
makanan; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Restoran Prasmanan; Restoran masakan panggangan daging,
ayam, ikan; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat yang meyediakan minuman beralkohol (izakaya); Warung
makan; angkringan; jasa katering; kafe; kedai ayam goreng; layanan lounge koktail; layanan pemesanan dan pemesanan
untuk restoran dan makanan; layanan prasmanan untuk lounge koktail; layanan restoran swalayan; pelayanan dalam
menyediakan makanan dan minuman; pub; restoran swalayan; restoran, bar, dan layanan lounge koktail===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033571
: 18/05/2021 11:39:33
:
: AGUS CHANDRA JAQIN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bandengan Utara No. 1F, Kel. Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: George Widjojo S.H.
: Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NUXIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Hijau, Kuning
: 5
: ===Minuman yang mengandung vitamin; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat
herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat tradisional untuk daya tahan tubuh; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Teh obat
tanpa resep; obat dalam bentuk tablet untuk farmasi; obat herbal; salep anti-gatal [antipruritik]; salep anti-inflamasi; sediaan
multivitamin; sediaan vitamin dan mineral; vitamin dan mineral untuk penggunaan oral===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033572
: 18/05/2021 11:41:24
:
: WILINTON

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Duta Mas Blok A6 No.5 Rt.004 Rw.012, Kel. Jelambar Baru, Kec. Grogol
Petamburan,
Jakarta Barat
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Johan Santoso S.H.
: Jaya Building 7th Floor Jalan M.H. Thamrin kavling 12

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VECHO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 17
: ===bafel akustik untuk keperluan peredam suara; bahan isolasi akustik; bahan kedap suara; bahan kedap suara untuk
bangunan; selimut peredam suara===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: JID2021033573
: 18/05/2021 11:42:25
:
: BONDHAN PRIMANTI

540 Etiket

Halaman 926 dari 1262

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Davinci Penthouse - Lt., Valencia, Jl. Jend. Sudirman RT. 009 RW. 011, Kel. Karet
Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SOTO BANJARKAHURIPAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Restoran; jasa tempat makan yang menyajikan kudapan; katering makanan dan
minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033575
: 18/05/2021 11:45:04
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Hitam dan Putih.
: 27
: ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033576
: 18/05/2021 11:45:43
:
: DAVID

540 Etiket

: KOMP BUKIT MAS BLOK LOTUS NO. 3 RT. 002 RW. 004 KEL. LUBUK BAJA
KOTA KEC. LUBUK BAJA, Kota Batam, Kepulauan Riau

Halaman 927 dari 1262

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TAIWAN SWEET CORN + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, putih, hijau, biru
: 29
: ===Hasil produksi susu; Keju; Sediaan jagung rebus; jagung manis, diolah; jagung manis, kalengan; jagung rebus; jagung
rebus disiapkan dengan keju; jagung rebus disiapkan dengan rempah-rempah; olesan keju; susu; susu almon===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033577
: 18/05/2021 11:50:11
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Merah, Hitam dan Putih.
: 27
: ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021033578
: 18/05/2021 11:54:27
:
: BINARKO DWI MARTONO

540 Etiket

: PSI JL. MELATI C. 7/12, RT.007/RW.015, KEL. JURANGMANGU BARAT, KEC.
PONDOK AREN, Kota Tangerang Selatan, Banten

Halaman 928 dari 1262

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kelvin Wibawa S.H.,
: Pondok Hijau Golf, Cluster Emerald, Jalan Emerald Selatan 2 No. 26, Gading
Serpong, Tangerang 15810

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SEHATMENTAL.ID + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah muda, Putih
: 41
: ===Pembelajaran kesehatan mental dan jasmani; Penyelenggaraan acara untuk tujuan hiburan; informasi pendidikan;
melakukan acara hiburan; melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan
acara pendidikan; pendidikan kesehatan; pendidikan kesehatan fisik; penyelenggaraan seminar pendidikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033579
: 18/05/2021 11:54:41
:
: SUSANNA KUSNOWO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. TIRTAYASA X NO. 2 RT. 005 RW. 002, KEL. MELAWAI , KEC. KEBAYORAN
BARU, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: THE OSCAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 43
: ===Jasa penyediaan minuman; Penyediaan katering; Restoran; Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; layanan
bar, lounge koktail, dan wine bar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033580
: 18/05/2021 11:55:00
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Biru, Ungu, Merah, Hijau, Hitam dan Putih.
: 27
:
===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;

740

Halaman 929 dari 1262

tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033581
: 18/05/2021 11:55:30
:
: PT. HYPEFAST KARYA NUSANTARA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Kantor Persatuan Insinyur Indonesia, Lantai 2, Jl. Halimun, Raya No. 39,
Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Radityo Herlambang S.H.,
: Jl. Cilenggang Raya Ruko No. 3, BSD City, Serpong Kota Tangerang Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SYEGAR!
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam; putih
: 43
: ===Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa
penyediaan minuman; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa
restoran yang bisa dibawa pulang; Kafe kopi; Kafetaria; Kantin; Kedai; Layanan kedai makan; Penyediaan katering; Restoran;
Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran
keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Warung makan; jasa kafe; jasa katering; jasa restoran; jasa-jasa pemesanan
restoran dan kafe-kafe; katering makanan dan minuman; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kantin swalayan; layanan
kedai minuman; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan restoran cepat saji; menyediakan
makanan dan minuman di bistro; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; pemesanan jasa katering;
persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran
pesan antar; restoran swalayan; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menyediakan
makanan cepat saji dan layanan 24 jam; warung kopi; warung makan tradisional===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033582
: 18/05/2021 11:58:16
:
: Isabel Gunarto

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mediterania Boulevard No. 23 Rt.009 / 007 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SHEBA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, PUTIH
: 30
: ===Adonan Pastri; Adonan makanan yang mengandung tepung; Arang aktif untuk makanan; Bahan dasar pizza; Bahan
makanan yang sudah disiapkan dalam bentuk saus-saus; Bahan pengental untuk memasak makanan; Bakpao; Biskuit Gabin
(Kue tradisional); Biskuit selai kacang; Brem; Bubuk untuk membuat roti; Bubur Ayam; Bumbu Gulai; Bumbu Kanji Rumbi;
Bumbu instan bubuk; Bumbu rendang; Bumbu siap saji; Bumbu-bumbu yang mengandung monosodium glutamate atau
ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran; Bumbu ayam goreng; Bumbu bakmoy; Bumbu kari
singapura; Bumbu sop buntut; Bumbu sop merah; Bumbu soto daging; Burger Daging Ayam (Sandwich); Campuran Bumbu
beraroma untuk Makanan; Cokelat dalam bentuk pralin; Es (air yang dibekukan); Es kristal; Es silinder; Garam rumput laut;
Glasir dan isian untuk makanan manis; Gula halus untuk glasir; Hamburger sandwiches; Hasil produksi Madu; Jawawut yang
dihancurkan; Kakao dan kopi buatan; Karamel; Kecap; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai makanan; Keju gembung
[camilan jagung]; Kerupuk Gendar; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Kopi cokelat; Kopi susu bubuk; Kue kering Perancis; Kulit
lumpia; Madu untuk Makanan manusia; Makanan berbahan dasar madu; Makanan penutup beku berupa air es dengan rasa;

740

Halaman 930 dari 1262

Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan siap saji berbasi beras; Makanan yang mengandung tepung; Matcha / teh
hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Mie; Mie Korea; Mie italia; Mie jepang; Minuman beras
kencur; Minuman berbahan dasar madu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso
dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman temulawak; Nasi dalam kemasan; Ocha / teh jepang; Pai isi daging; Pasta;
Penyedap rasa (selain minyak essensial) untuk ditambahkan ke makanan dan / atau minuman; Penyedap rasa selain minyak
essensial untuk minuman; Perasa, selain minyak esensial, untuk makanan dan minuman; Popcorn yang diberi perasa;
Produk-produk es krim berbahan dasar kacang kedelai; Produk-produk kakao ; Rempeyek; Roti asin; Roti bun dengan selai;
Saffron (rempah-rempah); Sambal goreng; Saus Pico de Gallo; Saus ayam; Sediaan makanan berbahan dasar pasta; Sediaan
pasta; Sediaan rempah-rempah; Sediaan untuk membuat ke dalam saus; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan
susu berbentuk serbuk; Serabi Jakarta; Tauco; Teh Jepang yang terbuat dari bubuk kombu [kelp]; Teh Tarik; Teh hijau jepang;
Teh latte; Teh lemon; Tepung Jawawut; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Tepung gaplek; Tepung
jagung; Tepung tapioka untuk makanan; Thyme kering untuk digunakan sebagai bumbu; adonan; adonan panekuk; adonan
roti; adonan wafer; arem-arem; bahan makanan mengandung cokelat; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan
pengganti kopi; batangan berbahan dasar cokelat; bawang putih bubuk; bawang putih cincang [sambal]; bawang putih olahan
untuk digunakan sebagai bumbu; biji kiwicha olahan; biji-bijian olahan; biskuit; biskuit malt; biskuit mentega kecil; biskuitbiskuit; bola keju gembung [camilan jagung]; bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai bumbu; bubuk bawang putih;
bubuk kakao instan ; bubuk mustard [rempah-rempah]; bubur gandum; bumbu; bumbu nasi goreng; bumbu olahan [bumbu];
bumbu opor; bumbu pasta; bumbu pasta kari; bumbu pasta laksa; bumbu pasta nasi ayam; bumbu rawon; bumbu semur;
bumbu sop; bungkus pangsit; cabe jamu (bumbu); cakwe/cakue; camilan jagung gembung; campuran kopi dan sawi putih;
campuran muffin; campuran untuk membuat teh; campuran untuk membuat teh chai; campuran untuk membuat teh
kangzhuan; campuran untuk membuat teh kombucha; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk; cengkeh (bumbu);
chow-chow [bumbu]; chutney mangga; cokelat yang mengandung susu; cokelat-cokelat susu, kacang atau buah; cuka buah
Kiwi; cuka buah kiwi; dekorasi marzipan untuk kue; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman;
ekstrak malt untuk digunakan sebagai penyedap makanan; es krim; es krim tanpa-susu; gandum malt disiapkan untuk
keperluan kuliner; garam bawang; gula aren; gula bubuk; gula cair; gula gula non-obat; gula kristal putih; gula mentah; gula
merah; gula tebu bubuk; gula tebu pasir; gula-gula untuk dekorasi pohon Natal; havermut; hidangan pasta; jahe yang
diawetkan [bumbu]; jambalaya [sajian nasi Creole pedas dengan campuran ikan dan daging seperti udang, ayam, ham, dan
sosis pedas]; jinten (bumbu); kacang jeli; kaldu jamur; kapulaga (bumbu); karak beras; kari; kasha; kasutera [kue bolu
Jepang]; kembang gula beku berbahan dasar kelapa; kembang gula beku berbahan dasar sereal; kemiri (bumbu); keripik
kacang (gula-gula); kiwicha, diolah; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; kue almond; kue
basah; kue bola; kue buah; kue gandum; kue millet; kue nastar; kue nougat; kue pastry; kue persik; kue pretzel; kue tar lemon;
kue tar raspberry; kulit kue; kulit pasta; kulit pastry puff (roti); kulit pie; kwetiau; lada; lada bubuk (bumbu); lem lebah; liquorice
[gula-gula]; lo mein (hidangan); lolipop [gula-gula]; lomper [roti pipih berbasis kentang]; madu Manuka; madu mentah [pemanis
alami]; madu mongso; madu, madu sirup; makan mustard; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan
tempura daging, tempura makanan laut, tempura telur, tempura sayuran atau tempura jamur; makanan disiapkan terutama
terdiri dari pasta atau nasi; makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis); makanan
pengganti berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup muesli; makanan ringan berbahan
dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik;
makanan ringan berbasis jagung; makanan siap saji berbahan dasar mie; makanan siap saji dingin; makaroni; makaroni [kue
kering]; makaroni dengan keju; maltosa; maltosa untuk makanan; mandu [Bakpao ala Korea]; marinades (cairan yang
memberikan rasa asin); marsmalow; marzipan; maté (minuman infused); mayones; mentega maple; merica (bumbu);
meringues (kue); mi dari tepung beras; microwave popcorn; mie ramen; mie tepung; mille-feuilles (kue); mint, dikeringkan;
minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar sereal [pengganti makanan cair]; minuman cokelat; minuman dari
campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kakao;
minuman dengan bahan dasar kopi; minuman jahe merah dengan atau tanpa susu; minuman kopi espresso dengan tambahan
sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman
kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan
berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk
matcha; minuman-minuman berbahan dasar kopi; mirror icing [mirror glaze] (sejenis kue); misoa; mizo-yokan-no-moto
[Campuran gula Jepang berbahan dasar adzuki bean jelly]; molase untuk makanan; msg (penyedap rasa); mugi-cha [teh
barley panggang]; mukhwas [permen untuk menyegarkan nafas]; nasi gembung; nerikiri [gula-gula tradisional Jepang yang
terdiri dari cangkang kacang manis yang mengandung selai kacang manis]; nougat bar; olesan berbahan dasar cokelat
dengan atau tanpa kacang ; orecchiette (pasta); oregano, dikeringkan; paella (Hidangan Soanyol); pai; pai daging; pai labu;
pai lemon meringue; paket makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; pane carasau [roti datar]; panekuk; paprika [bumbu];
pasta jahe [bumbu]; pasta kacang miso; pasta penyedap pandan; pasta segar; pasta untuk sup; pastel; pecan logs (permen);
pelmeni [pangsit diisi dengan daging]; pelunak daging untuk keperluan rumah tangga; penne (pasta); perasa kopi; perasa
lemon, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman;
perasa vanila untuk keperluan kuliner; perasa, selain minyak esensial, untuk sup; permen cokelat yang mengandung pralin ;
permen cokelat yang memiliki rasa pralin; permen mint untuk menyegarkan nafas; permen rasa mint; pesto [saus]; petis; pilus;
pizza; popcorn olahan; pralin terbuat dari cokelat cokelat dengan rasa mint di tengahnya; praline (permen); produk-produk
berbahan dasar cokelat; produk-produk kopi; propolis*; puding; ragi; ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; ramuan taman
diawetkan untuk digunakan sebagai bumbu; rempah-rempah bubuk; rhubarb pies (roti pai); roti goreng; roti gulung; roti
multigrain; roti oriental; roti rendah garam; roti singkong [roti keju]; salad makaroni; saus; saus asam manis; saus daging; saus
lada; saus maple (salad); saus tomat; saus untuk es krim; sedap [bumbu]; sediaan krim kocok yang kental; sediaan malt
barley untuk digunakan dalam membuat minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; sereal gandum; sereal
siap saji; serpihan Oat; sirup maple; sirup molase untuk keperluan kuliner; snack bar berbasis muesli; sohun; sorbet (es); sushi
maki; sushi norimaki; takoyaki; teh bunga jeruk nipis; teh dingin; teh hijau bubuk; teh jeruk nipis; teh melati; teh oolong [teh
Cina]; teh peppermint; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; tepung bumbu; tepung coca;
tepung jagung untuk keperluan kuliner; tepung kacang; tepung kacang hijau; tepung kacang kacangan; tepung kentang *;
tepung kentang untuk makanan; tepung kiwicha; tepung oca; tepung quinoa; topping marshmallow; yoghurt beku (es
permen)===

Halaman 931 dari 1262

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033583
: 18/05/2021 11:59:47
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Kuning, Coklat, Hitam dan Putih.
: 27
: ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021033584
: 18/05/2021 12:00:03
:
: PT. Anugerah Tri Pradana, Triandi Mirsal

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Bendi VIII No 9 RT 006/RW 010. KB Lama Utara. KB Lama. Jakarta Selatan, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12240
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: fresh DRiP
: Doktor dan Perawat memberikan Jasa Infus dan injeksi Multi Vitamin untuk Manusia

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-Abu, Kuning, Merah, Putih
: 44
: ===perawatan kesehatan===

740

Halaman 932 dari 1262

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033585
: 18/05/2021 12:03:36
:
: BUDI JAYA TATHANG TONG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PRAMUKA NO. 57, RT. 001 RW. 001 KEL. PEMURUS LUAR, KEC.
BANJARMASIN TIMUR, KOTA BANJARMASIN, Kota Banjarmasin, Kalimantan
Selatan
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KOMPASKITA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 30
: ===Emping (kerupuk dari melinjo); Kecap; Kerupuk; bihun; mie kering; rempah-rempah bubuk; saos===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033586
: 18/05/2021 12:04:34
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Merah, Hijau, Hitam dan Putih.
: 27
: ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033587
: 18/05/2021 12:05:07
:
: SUPRAYITNO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL NANGKA TIMUR NO 11 LAMPER KIDUL SEMARANG SELATAN, Kota
Semarang, Jawa Tengah, 50249
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LoAKMart
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING BIRU
: 35
: ===mengatur dan melakukan pasar loak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033588
: 18/05/2021 12:08:51
:
: PT. SARANA SUMBER TIRTA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Klari KM 1 No. 2 Gintungkerta, Klari Karawang Timur , Kabupaten
Karawang, Jawa Barat, 41371
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ELIANA VIOS SUPERIOR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Putih
: 32
: ===Ade dan punch; Ades [minuman manis tanpa alkohol dari jus buah encer]; Air Alkaline; Air Reverse Osmosis; Air
berkarbonasi; Air bio energi; Air botolan; Air dan minuman lain yang tidak beralkohol; Air demineral [minuman]; Air kelapa
dalam kemasan; Air litium; Air mineral; Air mineral alami, selain untuk keperluan medis; Air mineral dan aerasi; Air mineral
dengan ozon; Air minum atau air minum bersoda (mineral atau non-mineral); Air minum berhidrogen; Air minum kesehatan
berakali; Air minum terapi bio energi anti oksidan; Air minum terapi bio energi beroksigen; Air minuman mengandung oksigen;
Air oksigen; Air pegunungan; Air rasa; Ale (tanpa alkohol); Ale ale (sejenis minuman beralkohol); Ale beraroma kopi; Ale
dingseng dari minuman jus gingseng merah; Ale gingseng dari minuman sari gingseng putih; Ale jahe dari minuman jus jahe;
Ale ragi; Anggur (bir), tanpa fermentasi; Bahan dasar jus buah; Bir; Bir (minuman tanpa alkohol); Bir Pletok; Bir dingseng dari
minuman jus gingseng merah; Bir gingseng dari minuman sari gingseng putih; Bir jahe dari minuman jus jahe; Bubuk ginseng
untuk minuman; Bubuk untuk minuman; Bubur buah untuk membuat minuman; Campuran tanpa-alkohol digunakan untuk
membuat minuman beralkohol; Eisbock (bir); Ekstrak ginseng untuk minuman; Hop (tanaman) yang diolah dalam pembuatan
bir; India pale (bir) [IPAS]; Jenis-jenis bir; Jus Salak; Jus buah atau sayuran; Jus buah-buahan bernutrisi (bukan untuk
keperluan medis); Jus cranberry; Jus rumput laut; Jus sari buah-buahan; Jus sayuran bernutrisi (bukan untuk keperluan
medis); Jus sayuran yang bernutrisi; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai minuman; Koktail tanpa-alkohol; Konsentrat jus
buah; Konsentrat untuk membuat minuman; Konsentrat untuk membuat minuman buah; Konsentrat hop (tanaman) untuk
membuat bir; Konsentrat untuk membuat jus buah; Lager (tanpa alkohol); Lemon (sirup); Limun; MINUMAN BERKARBONASI,
NON-ALKOHOL; Minuman serat buah; Minuman (air dengan kandungan vitamin); Minuman Perasa (essence) teh dan susu;
Minuman air kelapa bukan berbahan dasar susu; Minuman almon; Minuman almon dengan rasa; Minuman bebas alkohol;
Minuman beralkohol dari minuman tanpa alkohol; Minuman beralkohol penggugah selera; Minuman beraroma Ganoderma
Lucidum Extract bukan untuk penggunaan medis; Minuman berbahan dasar ale (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman
berbahan dasar bir (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar buah beku; Minuman berbahan dasar kacang;
Minuman berbahan dasar kelapa bukan pengganti susu; Minuman berbahan dasar lager (alkohol atau tanpa alkohol);
Minuman berbahan dasar nabati; Minuman berbahan dasar porter (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar
stout (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berenergi dengan kandungan kafein; Minuman berenergi mengandung buah
campuran berry; Minuman berenergi non-alkohol mengandung ginseng merah; Minuman berkarbonasi non-alkohol, yaitu,
soda; Minuman bersoda; Minuman bersoda (air dengan kandungan vitamin); Minuman bersoda non-alkohol yang dibumbui
dengan teh; Minuman buah atau sayuran; Minuman buah es; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman
bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman cincau hijau; Minuman ekstrak buah atau sayuran yang bebas alkohol; Minuman
energi 3D dicetak dalam gelas; Minuman energi cetak 3D-polycapsule; Minuman gandum (smoothie); Minuman hipertonik;
Minuman hipotonik; Minuman instan berbahan dasar kacang; Minuman instan kacang; Minuman isotonik; Minuman jeruk nipis
dan sereh; Minuman jus buah; Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau
suplemen gizi lainnya; Minuman kacang hijau; Minuman kacang hijau fermentasi; Minuman kacang kedelai, selain pengganti
susu; Minuman malt; Minuman mineral, aerasi dan tanpa alkohol; Minuman non-alkohol bervitamin (bukan untuk medis);
Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman
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olahraga yang diperkaya protein; Minuman protein berbahan dasar buah, protein, cordial tidak beralkohol dan nutrisi lainnya
untuk digunakan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan; Minuman rasa buah; Minuman rasa sayuran; Minuman
ringan berkarbonasi; Minuman ringan rasa buah, non-alkohol; Minuman ringan yang tidak mengandung alkohol; Minuman sari
buah; Minuman sari kacang almond; Minuman sari kedelai; Minuman sari nanas dalam kemasan; Minuman sari sayuran;
Minuman sayur termasuk minuman bernutrisi berbasis sayuran; Minuman sayuran; Minuman semi transparan yang tertinggal
selama proses pengendapan dalam pembuatan keju yang memiliki warna kuning kehijauan dengan rasa yang sedikit asam
dan aroma yang agak harum; Minuman serbat; Minuman serbuk jahe merah; Minuman serbuk jahe putih; Minuman soda;
Minuman soda non-alkohol berperasa teh; Minuman tanpa akohol; Minuman yang dicampur dengan Ginseng bukan untuk
penggunaan medis; Minuman yang terbuat dari air kelapa dan air kelapa muda; Minuman yang tidak mengandung alkohol;
Minuman-minuman beraroma dan bercita rasa; Minuman-minuman yang tidak beralkohol; Mocktail tidak beralkohol; Must
(buah) diawetkan, tanpa fermentasi; Perairan mata air mineral non-obat; Porter (tanpa alkohol); Punch minuman tanpa
alkohol; Saraba; Sari buah; Sari sayur (minuman); Sari sayuran; Sediaan tanpa-alkohol untuk membuat minuman; Sediaan
untuk membuat air mineral; Sediaan untuk membuat likeur; Sediaan untuk membuat liqueurs (minuman keras); Sediaan untuk
membuat minuman; Sediaan-sediaan untuk membuat minuman; Sekoteng; Sirup; Sirup Kalamansi; Sirup dan sediaansediaan lain untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; Sirup konsentrat
atau serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman buah; Sirup markisa untuk minuman; Sirup untuk minuman; Sirup,
konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah, minuman
energi dan minuman olahraga; Sorbet (minuman).; Sorbet [minuman]; Stout (tanpa alkohol); Wine (minuman anggur tanpa
alkohol); Wine (minuman anggur) dengan kadar alkohol yang rendah; ades [minuman berbahan dasar buah tanpa-alkohol]; air
[minuman]; air aerasi; air aerasi dengan aroma jus buah-buahan; air berperasa yang dibotolkan; air dalam kemasan; air dari
pegunungan dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air glasial; air kelapa [minuman]; air mineral; air mineral
[minuman]; air mineral aerasi; air mineral berkarbonasi; air mineral berperisa; air mineral bersoda; air mineral dan air soda dan
minuman tidak beralkohol lainnya; air mineral dengan rasa; air minum; air minum dalam kemasan; air minum dengan
kandungan mineral; air minum dengan rasa; air minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol; air minum dengan
vitamin; air minum suling; air murni (minuman); air soda; air soda (berkarbonasi); air tonik; air yang dimurnikan; air yang
dimurnikan dengan aroma jus buah-buahan; air yang diperkaya nutrisi; alcopop berbahan dasar bir; ale jahe kering; ale ragi
untuk membuat bir; anggur barley [bir]; anggur non alkohol; bahan dasar untuk membuat minuman ringan yang dimaniskan
atau diberi rasa; biji-bijian khusus untuk membuat bir; bir; bir agave; bir beraroma kopi; bir berbahan dasar buah; bir dengan
kadar alkohol rendah; bir dengan rasa; bir dilindungi oleh sebutan asal "Pilsner"; bir gandum; bir hitam [bir malt panggang]; bir
jagung; bir jahe; bir jahe beralkohol; bir jahe tanpa-alkohol; bir kentang; bir malt; bir pilsner; bir putih; bir putih jahe; bir quinoa;
bir ragi; bir ragi untuk membuat bir; bir rasa buah; bir rendah alkohol; bir rendah alkohol yang mengandung tidak lebih dari
1,2% volume alkohol; bir tanpa-alkohol; bir ubi jalar; bir wort; bitter [bir]; bitter lemon (bir); bock [bir]; bubuk anggur merah
[persiapan untuk membuat minuman]; bubuk anggur merah untuk membuat minuman; bubuk ginseng untuk minuman (bukan
untuk keperluan medis); bubuk untuk membuat minuman; bubuk untuk minuman boba; bubuk yang digunakan dalam
persiapan minuman olahraga; bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; campuran bubuk jeruk dan gula
(powdered orange and sugar) untuk membuat minuman; campuran untuk membuat minuman serbat; chicha de jora [bir
jagung]; cola [minuman ringan]; cordial (minuman tanpa-alkohol); craft (bir); dark (bir); doppelbock (bir); draught (bir); ekstrak
buah tanpa-alkohol; ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman; ekstrak ginseng untuk minuman (bukan untuk
keperluan medis); ekstrak hop (tanaman) untuk membuat bir; ekstrak malt untuk membuat minuman keras; ekstrak must
(buah) tanpa fermentasi; esens (aroma) tanpa-alkohol dan ekstrak buah untuk membuat minuman; esens (aroma) tanpaalkohol untuk membuat minuman; esens hop (tanaman) untuk membuat bir; esens untuk membuat minuman tanpa-alkohol,
bukan dalam sifat minyak esensial; esensi untuk membuat air mineral berasa, bukan dalam sifat minyak esensial; esensi untuk
membuat minuman; hop (tanaman) (Berbentuk) pelet untuk membuat bir; jus; jus agave [minuman]; jus anggur; jus aparagus;
jus apel; jus belimbing; jus bit; jus blackcurrant; jus blackcurrant (SIRUP); jus buah; jus buah aerasi; jus buah campuran; jus
buah markisa; jus delima; jus jambu; jus jeruk; jus jeruk nipis (sirup); jus jeruk nipis untuk digunakan dalam persiapan
minuman; jus kelapa; jus kurma madu; jus lemon untuk digunakan dalam persiapan minuman; jus lidah buaya; jus mangga;
jus melon; jus nanas; jus palem; jus pepaya; jus persik; jus sayuran [minuman]; jus semangka; jus tebu [minuman]; jus tomat
[minuman]; jus wortel; keranjang hadiah (bir); kit pembuatan bir yang terdiri dari ekstrak malt, hop, biji-bijian khusus dan ragi
bir; kiwicha (bir); koktail berbahan dasar bir; koktail buah, tanpa-alkohol; koktail, tanpa-alkohol; konsentrat buah dan pure
digunakan untuk membuat minuman; konsentrat buah untuk membuat minuman; konsentrat jus buah; konsentrat sayur untuk
membuat minuman; konsentrat untuk membuat minuman elektrolitik isotonik non-karbonasi; konsentrat yang digunakan dalam
persiapan minuman olahraga; konsentrat yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; konsentrat, sirup dan bubuk yang
digunakan dalam persiapan minuman ringan; kvass [minuman tanpa-alkohol]; labu buah; lager (Bir); limun; lithia water (sejenis
air mineral); maibock (Bir); malt wort (Bir); milk stout (bir); minuaman anggur tanpa fermentasi; minuman air perasan buah dan
jus buah; minuman aroma bir tanpa-alkohol; minuman asam laktat (produk buah, non-susu); minuman asam laktosa; minuman
beraroma; minuman berbahan buah atau sayuran; minuman berbahan dasar almond, selain sebagai bahan pengganti susu;
minuman berbahan dasar beras dan kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar beras, selain pengganti susu;
minuman berbahan dasar biji chia; minuman berbahan dasar bir; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar
buah beku; minuman berbahan dasar kacang; minuman berbahan dasar kacang mete [bukan sebagai minuman pengganti];
minuman berbahan dasar kacang polong [bukan sebagai bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar kedelai, selain
pengganti susu; minuman berbahan dasar kedelai, selain sebagai bahan pengganti susu; minuman berbahan dasar kelapa;
minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol yang mengandung susu;
minuman berbahan dasar rumput laut; minuman berbahan dasar sayuran; minuman berbahan dasar sereal bukan sebagai
pengganti susu; minuman berbahan dasar wijen, selain pengganti susu; minuman berbentuk bubuk untuk minuman penambah
tenaga; minuman berenergi; minuman berenergi yang mengandung kafein; minuman berkarbonasi beku; minuman
berkarbonasi rasa buah; minuman berkarbonasi tanpa-alkohol; minuman berprotein; minuman buah; minuman buah asam
jawa; minuman buah atau sayuran campuran [smoothies]; minuman buah beku; minuman buah dan jus buah; minuman buah
es; minuman cincau; minuman cola; minuman dan sediaan kadar rendah kalori non-alkohol di kelas ini untuk membuat
minuman tersebut; minuman dan sediaan non-alkohol untuk membuat minuman tersebut; minuman dari kacang polong/ercis;
minuman dari rumput laut; minuman dawet; minuman dengan cita rasa tidak mengandung alkohol, tidak mengandung soda;
minuman dengan kadar alkohol rendah; minuman dengan penambah aroma; minuman ekstrak kacang; minuman ekstrak
sayuran; minuman elektrolit dalam sifat minuman isotonik tanpa-karbonasi; minuman elektrolit isotonik tanpa-karbonasi;
minuman energi; minuman energi instan yang tertanam dalam cangkir cetak 3D-polycapsule; minuman es buah; minuman
fermentasi lacto berbahan dasar buah; minuman fermentasi lacto berbahan dasar sayuran; minuman guarana (sejenis maple);
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minuman gurana; minuman hipotonik dan hipertonik (untuk penggunan dan/atau sebagai persyaratan yang dibutuhkan oleh
para atlit); minuman isotonik; minuman jeli; minuman jeli herbal, bukan untuk keperluan medis; minuman jus anggur, tanpaalkohol; minuman jus apel; minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah
tanpa-alkohol dengan kandungan susu; minuman jus cranberry; minuman jus jeruk; minuman jus lidah buaya; minuman jus
nanas; minuman jus prem; minuman jus sayuran tanpa-alkohol; minuman jus tomat; minuman kacang hazelnut; minuman
kolang kaling; minuman labu putih; minuman lidah buaya, tanpa-alkohol; minuman malt tanpa-alkohol; minuman mengandung
ion dan minuman pengembang otot; minuman mineral tidak beralkohol dan glukosa tambahan; minuman nabati; minuman
nata de coco; minuman non alkohol yang terbuat dari air mineral dan berbagai macam potongan buah; minuman non-alkohol
berbahan dasar biji-bijian; minuman non-alkohol mengandung bubur; minuman non-obat mengandung nutrisi dan vitamin
tambahan (bukan untuk keperluan pengobatan); minuman olahraga; minuman olahraga dan minuman berenergi; minuman
olahraga yang diperkaya protein; minuman olahraga yang mengandung elektrolit; minuman pemulihan; minuman penambah
nafsu makan, tanpa-alkohol; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein; minuman
protein untuk digunakan sebagai pengisi makanan dan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan; minuman rasa
berkarbonasi; minuman rasa buah; minuman rasa dengan karbonasi tanpa-alkohol; minuman ringan; minuman ringan
beraroma kopi; minuman ringan berbahan dasar buah dengan aroma teh; minuman ringan dengan aroma teh; minuman
ringan rasa buah; minuman ringan rendah kalori; minuman ringan tanpa-karbonasi; minuman sarang burung walet; minuman
sari apel; minuman sari kacang; minuman semi beku yang mengandung soda; minuman sereal instan; minuman sirup buah
dengan air; minuman tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol dengan aroma cokelat; minuman tanpa-alkohol dengan aroma
kopi; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus buah; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng; minuman
tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng merah; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng putih; minuman
tanpa-alkohol dengan kandungan jus jahe; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus sayuran; minuman tanpa-alkohol
yang aroma teh; minuman tanpa-alkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman tanpa-alkohol yang terbuat dari rumput
laut; minuman tanpa-alkohol, selain pengganti susu; minuman tidak beralkohol dengan kadar kalori rendah, minuman tidak
beralkohol; minuman tidak beralkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman whey; minuman yang diperkaya dengan
protein; minuman yang diperkaya nutrisi; minuman yang diperkaya protein nabati; minuman yang terdiri dari campuran jus
buah dan sayuran; minuman, yaitu, air minum, air minum dengan rasa, air mineral dan air soda dan minuman non-alkohol
lainnya, yaitu, minuman ringan, minuman penambah tenaga dan minuman untuk olah raga; must (jus buah); nektar buah,
tanpa-alkohol; orange squash (sirup); orgeat (sirup); pale ale (Bir); pastilles untuk minuman boba; pembuat bir untuk
pembuatan bir; persiapan berbahan dasar serangga untuk membuat minuman tanpa-alkohol; persiapan untuk membuat air
aerasi; persiapan untuk membuat bir; persiapan untuk membuat minuman tanpa-alkohol; porter [bir]; punch buah, tanpaalkohol; ragi yang lebih rendah; ramune [Minuman bersoda Jepang]; rice beer (Bir hasil dari fermentasi beras); root beer
(minuman tradisional Amerika Utara, dengan atau tanpa alkohol); sangrita [minuman tanpa-alkohol]; sari buah apel, tanpaalkohol; sari buah mangga tanpa alkohol; sari buah sirsak tanpa alkohol; sari buah tanpa alkohol; sarsaparilla [minuman tanpaalkohol]; sediaan untuk membuat air berkarbonasi; serbat [minuman]; serbuk digunakan dalam persiapan minuman air kelapa;
serbuk digunakan dalam persiapan minuman berbahan dasar buah; shandy (sejenis bir dengan kandungan jeruk lemon);
sikhye [minuman khas korea dari nasi yang difermentasi dengan tepung ragi]; sirup; sirup buah untuk membuat minuman;
sirup dan olahan tanpa-alkohol lainnya untuk membuat minuman; sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; sirup green
tea; sirup malt untuk minuman; sirup red tea; sirup rempah; sirup untuk limun; sirup untuk membuat air mineral dengan rasa;
sirup untuk membuat limun; sirup untuk membuat minuman; sirup untuk membuat minuman berbahan dasar (air daih); sirup
untuk membuat minuman rasa buah; sirup untuk membuat minuman ringan; sirup untuk membuat minuman tanpa-alkohol;
sirup untuk minuman; sirup, konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman; smoothie; smoothie (sari sayuran); smoothie
yang mengandung biji-bijian dan gandum; smoothie yang mengandung larva serangga; smoothie yang mengandung
serangga; smoothies [minuman buah, buah yang mendominasi]; smoothies [minuman buah-buahan non alkohol]; smoothies
[serangga mendominasi]; soda krim; soda pop; still water (air tanpa karbonasi); stout (sejnis bir); sujeonggwa [minuman kayu
manis tanpa-alkohol dengan kesemek kering]; tablet (serbat) efervesen dan bubuk efervesen untuk minuman===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Br. Kawan, Desa Mas, Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali
: Ahmad Al Fauzi S.H
: AFS LAW Perumahan Griya Santa Permai No. 23 Jalan Patih Nambi, Ubung Kaja,
Denpasar, Bali 80116

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WEDJA
: Suatu penamaan merek

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih
: 43
: ===Kedai kopi; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); Restoran; penyediaan fasilitas restoran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033589
: 18/05/2021 12:09:44
:
: I Ketut Suwiradana

: JID2021033652
: 18/05/2021 13:50:02
:
: Bramastro Srihutomo

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Percetakan Negara VI No. 18, Rt. 005-Rw. 003, Kel. Rawasari, Kec. Cempaka
Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Halaman 936 dari 1262

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Elephant Kind
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 41
: ===Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan cerita
dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi program televisi
dan radio; prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan video; jasa-jasa hiburan, yaitu produksi multimedia pertunjukan
hiburan dan program interaktif untuk distribusi melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, kartrid, disk komputer dan
alat-alat digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia hiburan, berita dan informasi melalui jaringan komunikasi dan
komputer; jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program berkelanjutan yang menyajikan kartun animasi dan/atau
petualangan aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat komunikasi nirkabel, yaitu telepon seluler, tablet, komputer dan
alat genggam nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan televisi, yaitu, penciptaan, produksi dan distribusi gambar yang
dihasilkan komputer untuk film bioskop, film animasi, video, video animasi, program televisi; jasa-jasa produksi animasi; jasa
penyediaan animasi efek khusus televisi dan gambar bergerak audio dan visual untuk film, video dan televisi; jasa-jasa
hiburan, yaitu, program televisi seri yang sedang berjalan yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi
langsung; pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film dan pita video; jasa-jasa gedung bioskop, yaitu,
pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan teater langsung yang menyajikan karakterkarakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif secara on-line melalui jaringan elektronik yang
dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan permainan komputer secara online; penyediaan situs
web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan
video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi
animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik; jasa-jasa taman hiburan dan theme park; jasa-jasa pendidikan, yaitu
pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan program pendidikan dibidang buku komik; Produksi program
radio dan televisi; grup band musik; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh band-band musik; jasa-jasa perencanaan
event (acara) untuk event-event (acara) hiburan dan pendidikan; layanan hiburan disediakan oleh diskotek; penyediaan
informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, dan tur-turnya, pertunjukan, rekaman audio dan audiovisual yang
tidak dapat diunduh menampilkan musik, hiburan berbasis musik, berita, penampilan, foto, biografi dan informasi hiburan
lainnya yang ditampilkan dalam situs web; penyediaan program hiburan multimedia melalui televisi, broadband, nirkabel, dan
layanan online; presentasi pertunjukan langsung oleh band-band musik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021033653
: 18/05/2021 13:50:20
:
: RIDAYANTI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: WONOKUSUMO JAYA 1/107, RT/RW 09/07, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DIOMIRA + LOGO/LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, COKLAT, HITAM
: 25
: ===Jaket anak-anak; Kaos anak-anak; Pakaian anak-anak; baju untuk anak-anak; celana untuk anak-anak; gaun untuk anakanak; pakaian untuk anak-anak; sandal untuk anak-anak; sepatu untuk anak-anak; topi untuk anak-anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2021033654
: 18/05/2021 13:55:55
:
: PT. BOLDE MAKMUR INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOMPLEK PERGUDANGAN DAAN MOGOT ERAPRIMA NO. G1 , JL. DAAN
MOGOT KM 21, RT.002 RW.001, Kota Tangerang, Banten
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: BOLDE INFINITY

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 937 dari 1262

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih dan Emas
: 11
: ===bir kopi, listrik; filter kopi, bukan dari kertas, menjadi bagian dari pembuat kopi listrik; filter kopi, listrik; instalasi kamar yang
bersih; kamar bersih; kolom kromatografi untuk keperluan industri; kompor batubara; lampu Natal, selain lilin; mesin
pengeringan kokon; ruang bersih [instalasi sanitasi]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033655
: 18/05/2021 13:56:50
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Biru, Merah, Kuning, Ungu, Hitam dan Putih.
: 27
: ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: DID2021033656
: 18/05/2021 13:58:51
:
: MEIDI YANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Gunung Galunggung 1 Blok E2 No. 2 RT 003 RW 015 Kel. Cengkareng Timur,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AMP
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket

Halaman 938 dari 1262

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Hitam, putih, merah, silver
: 9
: ===helm pelindung untuk anak-anak; helm pelindung untuk olahraga; helm pelindung untuk pengendara sepeda; helm
pelindung untuk pengendara sepeda motor; jaket keselamatan; sarung tangan pelindung; sepatu untuk perlindungan terhadap
kecelakaan dan kebakaran; tali dagu untuk helm pelindung; tas helm===
: DID2021033657
: 18/05/2021 14:00:47
:
: Tri Supanto

540 Etiket

: Tawangharjo, RT. 006 RW. 002,
Kel. Tawangharjo, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati, Jawa Tengah
, Jawa Tengah
: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EVOLIZ MEN + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua, biru muda, putih
: 3
: ===Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan rambut; kosmetik; kosmetik dan make-up; produk perawatan
tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan wajah [kosmetik]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033659
: 18/05/2021 14:02:13
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Abu-abu, Hitam dan Putih.
: 27
:
===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet

740

Halaman 939 dari 1262

atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033660
: 18/05/2021 14:02:22
:
: CIPTA GUNAWAN, CHANDRA DEWI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Ir. H. Juanda 80 - 82 RT. 003 RW. 007, Kel. Gandekan, Kec. Jebres, Kota
Surakarta, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WEDANGANE TEH MELATI + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, hitam, putih, biru, kuning
: 43
: ===Restoran; kafe; layanan restoran cepat saji===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: VITA GOYANG
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 5
: ===Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman
kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman untuk kesehatan; minuman kesehatan menambah vitalitas badan dan
menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan yang mengandung ginseng; serbuk minuman kesehatan rasa beras
kencur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033661
: 18/05/2021 14:02:56
:
: Hardwood Pte Ltd

: JID2021033663
: 18/05/2021 14:04:40
:
: PT. SHILIN CONTRUCTION ASIA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOMPLEK RUKO MAGNA COMMERCIAL SUMMARECON JL.MAGNA TIMUR MC
NO.52 KEL.RANCABOLANG KEC.GEDEBAGE, KOTA BANDUNG, Kota Bandung,
Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PT.SHILIN CONTRUCTION ASIA 2020 SCA + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU - PUTIH
: 35
: ===Layanan fungsi kantor dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; Layanan fungsi kantor yang disediakan yang
berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; fungsi kantor; manajemen bisnis; manajemen bisnis,
administrasi bisnis, fungsi kantor===

740

Halaman 940 dari 1262

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033664
: 18/05/2021 14:05:25
:
: Marthika Triana

540 Etiket

: Jl. Gunung Talang No. 7, RT. 002 RW. 002,
Kel. Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jawa
Tengah
: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PRIFITZERS + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan rambut; kosmetik; kosmetik dan make-up; produk perawatan
tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan wajah [kosmetik]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: VITA GOYANG
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 29
: ===Biji olahan; Jeli; Kacang olahan; Krim susu; Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan (hasil) laut, tidak hidup; Makanan laut
yang diawetkan; Minyak jagung; Minyak yang dapat dimakan; Sediaan-sediaan makanan berbahan dasar susu; Sosis; Susu
kedelai; Susu kocok; Yoghurt; aburaage (dadih kacang kedelai goreng); agar-agar siap saji; agar-agar*; bahan pengganti
susu; bubur buah; daging, unggas dan binatang buruan; jeli buah; jeli siap saji; jeli untuk makanan; kacang digoreng ulang;
kacang garing; kacang kedelai, diawetkan, untuk dimakan; kacang panggang; kacang-kacang yang sudah dimasak; keju;
keripik kentang; lemak yang bisa dimakan; makanan laut yang dikeringkan; makanan yang disiapkan terutama terdiri dari
makanan laut; margarin; mentega; minuman berbahan dasar susu; minuman susu, susu sebagai komponen utama; minyak
dan lemak yang dapat dikonsumsi; persiapan berbahan dasar susu untuk membuat minuman; produk susu; sarden (ikan),
bukan hidup; selai; selai kacang; susu; susu almond; susu bubuk kering (selain untuk bayi) di kelas ini; susu bubuk, selain
untuk bayi; susu fermentasi; susu kental; unggas, tidak hidup===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033665
: 18/05/2021 14:06:15
:
: Hardwood Pte Ltd

: JID2021033666
: 18/05/2021 14:06:25
:
: RUSLAN ISRAPILOV

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: OLYMPIC CBD, JALAN OLYMPIC RAYA BLOK H10 NO 10 , SENTUL . , Kabupaten
Bogor, Jawa Barat, 16810
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: UFZ - Universal Fighting Zone
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu Abu dan Putih
: 41
:
===Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser,

740
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pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa pemesanan tiket untuk
pertunjukan secara langsung; Jasa-jasa hiburan dalam sifat kompetisi; Mengatur penyelenggaraan kompetisi; Mengorganisir
kompetisi permainan komputer, permainan video dan olah raga elektronik secara langsung (live); Organisasi, mengatur dan
menyelenggarakan kompetisi olahraga; Pelatihan fisik, instruksi pelatihan fisik, penyediaan informasi, termasuk online, tentang
aktifitas pendidikan, pelatihan, hiburan, olah raga dan budaya; Pelatihan pencak silat; Pelatihan seni olahraga bela diri kungfu;
Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi, penyediaan pemesanan dan pengorganisasian acara sosial dan acara
hiburan, termasuk acara musik, olah raga, sinematik, teater, mode, artistik, kompetisi dan menari; Pencak Silat; Pendidikan
seni olahraga bela diri kungfu; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi; Penyediaan klub kesehatan, klub kebugaran,
gimnasium, golf, dan fasilitas dan layanan rekreasi; Penyelenggara Kompetisi olahraga; Penyelenggaraan pertandingan olah
raga; Pertandingan seni olahraga bela diri kungfu; hiburan dalam sifat kompetisi olahraga; hiburan dalam sifat kontes tinju;
informasi yang berhubungan dengan hiburan, pendidikan dan olah raga; instruksi kebugaran fisik; instruksi seni bela diri
campuran (MMA); instruksi taekwondo; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar secara langsung dan
konferensi dengan aspek taktis dari suatu permainan (gameplay) interaktif antara partisipan dalam bidang permainan,
permainan video dan olah raga elektronik; jasa pemesanan atau reservasi acara hiburan, budaya atau olah raga yang
disediakan sehubungan dengan loyalitas pelanggan atau skema pembeli yang sering; kelas kebugaran tinju dan kickboxing;
konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan kebugaran fisik; layanan hiburan dalam kontes seni bela diri campuran (MMA);
layanan hiburan yang sifatnya mengatur pertandingan olahraga elektronik, permainan video, turnamen, dan kompetisi;
layanan instruksi dan pelatihan; layanan klub kesehatan dan kebugaran; layanan pelatih pribadi [pelatihan kebugaran];
layanan pendidikan dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran; melakukan kelas kebugaran; melakukan kelas latihan;
memberikan informasi tentang olahraga dan kebugaran dari situs web; memberikan pelatihan seni bela diri; mengatur dan
melakukan kompetisi atletik; mengatur dan melakukan kompetisi olahraga; mengatur kompetisi olahraga; mengorganisir dan
melakukan kompetisi olahraga; mengorganisir kompetisi permainan video; menyediakan fasilitas kebugaran; menyediakan
fasilitas kebugaran dan olahraga; menyediakan hiburan melalui video podcast di bidang olah raga; menyediakan informasi
mengenai olah raga elektronik dan permainan video melalui suatu situs web; menyediakan kelas di bidang kebugaran (fitness)
dan latihan/olah raga; organisasi acara dan kompetisi olahraga; organisasi kompetisi permainan elektronik; organisasi kontes
gulat; organisasi permainan dan kompetisi; pelatihan kebugaran fisik; pelatihan kebugaran pribadi; pelatihan kesehatan dan
kebugaran; pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi beladiri; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan
kompetisi beladiri; penyelenggaraan pertandingan/kontes untuk keperluan olah raga; produksi acara-acara olah raga untuk
televisi dan radio===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033667
: 18/05/2021 14:07:05
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Coklat, Hitam dan Putih.
: 27
: ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;

740

alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet

Halaman 942 dari 1262

atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033668
: 18/05/2021 14:07:35
:
: TJIU NGANG SWAN (SUSANTI) , LYSA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Budi Mulia No.1A, Rt.010 Rw.06, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14420
: Bambang Suwarno S.H.,
: Jalan Cilenggang Raya Ruko No 3 Serpong Serpong Kota Tangerang Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KWE TIAW SAPI JANGKUNG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam; putih; merah
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa restoran, bar, lounge
koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kantin; Kedai mie daging sapi; Layanan kedai makan; Layanan kedai mie ayam
pangsit; Layanan mie gerobak (kaki lima); Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar;
Penyediaan katering; Restoran; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran dengan
layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Warung makan; jasa katering; jasa
restoran; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; katering makanan dan minuman; layanan kedai minuman; layanan
pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan restoran cepat saji; layanan snack-bar dan kantin;
menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; pemesanan jasa katering; restoran dengan layanan utama
pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran swalayan; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang;
restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; warung kopi; warung makan tradisional===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: VITA GOYANG
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 30
: ===Agar-agar buah (gula-gula); Beras; Biskuit kering; Kakao; Kue; Kue kering (pastri); Kue-kue; Makanan ringan berbahan
dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Mie; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu; Minuman
coklat dengan atau tanpa susu; Olahan yang terbuat dari sereal; Vermiseli pita; biskuit; biskuit malt; bumbu; bumbu masak;
coklat; cuka; es krim; es yang dapat dimakan; garam; gula-gula; hamburger [sandwich]; jeli buah [gula-gula]; karamel
[permen]; kopi buatan; kue-kue gurih; kukis (kue kering); madu; makanan ringan berbahan dasar sereal; mie instan; minuman
berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar teh;
minuman kopi dengan campuran susu; moster; permen; permen peppermint; puding; puding beku; rempah-rempah; roti*; royal
jelly *; saus; sediaan-sediaan berbahan dasar sereal; sereal, diproses; teh; wafel; wafer; wafer gulung [cookies]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033670
: 18/05/2021 14:09:25
:
: NIKE Innovate C.V.

Alamat Pemohon

: One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453

740

: DID2021033669
: 18/05/2021 14:09:09
:
: Hardwood Pte Ltd

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 943 dari 1262

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Nabila Am Badar S.H., LL.M.,
: Jl. Wahid Hasyim No. 14, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NIKE TIEMPO
: NIKE merupakan bagian dari nama pemohon / is a part of the applicant's name; TIEMPO merupakan
suatu penamaan / constitutes a naming.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih / Black and White.
: 25
: ===Baju Hangat; Jaket-jaket; Kerudung kepala; Pakaian; Pakaian Olahraga; Sarung tangan musim dingin; Sweater tanpa
kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Switer lengan panjang; Syal; T-shirt; Tutup kepala; alas kaki; ban lengan
[pakaian]; bandana; bando; bra olahraga; celana dalam; celana panjang; celana panjang yang menyerap keringat; celana
pendek; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; gaun; kaos kaki panjang; kaus kaki; kemeja; mantel; pakaian renang; rok;
rompi; sabuk; sarung tangan; sweatbands; topi; visor (tutup kepala)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033671
: 18/05/2021 14:10:15
:
: Donattela Co., Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2-6-7-608 Higashikanda Chiyoda,Tokyo,Japan, 101-0031
: Binsar P. Sihotang S.H.,
: Komplek DKI Blok E Nomor 13 Kembangan Kota Jakarta Barat Dki Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DaiLaiHo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===dandan; kondisioner rambut; kosmetik; krim pemutih kulit; lipstik; masker kecantikan; minyak esensial; minyak untuk
keperluan kosmetik; parfum; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; sabun batangan untuk toilet; sampo; sediaan
kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan phytocosmetic; sediaan tabir surya; semprotan
rambut; susu pembersih untuk keperluan toilet; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan make-up; tisu yang diresapi
dengan losion kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033672
: 18/05/2021 14:10:43
:
: TJIU NGANG SWAN (SUSANTI) , LYSA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Budi Mulia No. 1 A, Rt/Rw. 010/06, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14420
: Bambang Suwarno S.H.,
: Jalan Cilenggang Raya Ruko No 3 Serpong Serpong Kota Tangerang Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KWE TIAW SAPI JANGKUNG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam; putih; merah
: 30
: ===Bakmi goreng; Bakmi jawa; Bihun Bebek; Bihun Goreng; Bumbu Nasi Goreng Aceh; Bumbu Nasi Goreng Jawa;
Bumbu nasi goreng oriental; Bumbu nasi goreng pedas; Dumpling ayam dan udang; Mie Aceh; Mie Asia; Mie Celor; Mie
Gomak; Mie Korea; Mie Pantiaw; Mie beras cina; Mie jepang; Mie shirataki; Nasi Ayam Bakar Taliwang; Nasi Ayam Cabai
Hijau; Nasi Ayam Geprek; Nasi Ayam Geprek Keju; Nasi Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Nasi Ayam Goreng Kuning; Nasi Ayam
Goreng Lengkuas; Nasi Ayam Goreng Mentega; Nasi Ayam Kalasan; Nasi Ayam Karage; Nasi Ayam Katsu; Nasi Ayam
Kecap; Nasi Ayam Krispi; Nasi Ayam Lada Hitam; Nasi Ayam Pedas; Nasi Ayam Penyet; Nasi Ayam Pop; Nasi Ayam Rica
Rica; Nasi Ayam Suwir sambal kecombrang; Nasi Ayam Tuturuga; Nasi Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju);
Nasi Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Nasi Ayam crispy original (Ayam goreng tepung original);
Nasi Empal Daging; Nasi Goreng Bakso; Nasi Goreng Bakso Paket Ekonomi; Nasi Goreng Jawa; Nasi Goreng Kampung; Nasi
Goreng Kecombrang; Nasi Goreng Oriental; Nasi Goreng Paket Eksekutif; Nasi Goreng Parahyangan; Nasi Goreng Seafood;
Nasi Goreng Sosis; Nasi Goreng Tek-Tek; Nasi Goreng Teri; Nasi Kari Sapi; Nasi Lemak Ayam; Nasi Rendang Ayam; Nasi
Rendang Sapi; Nasi Sambal Goreng Ati Kentang; Nasi Sambal goreng Teri; Nasi Sapi Krengseng Mercon; Nasi Sapi Lada
Hitam ; Nasi Semur Daging Sapi; Nasi Uduk; Nasi goreng katsu; Nasi krengsengan sapi; Pangsit; Sumpia udang; bumbu nasi

740
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goreng; kwetiau; mie Cina; mie ayam; mie goreng; mie ramen; mie sayur; mie soba; mie somen; mie telur; mie udon; nasi
bebek; nasi goreng; nasi kuning; spageti dengan bakso===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033673
: 18/05/2021 14:11:39
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Hijau, Hitam dan Putih.
: 27
: ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: VITA GOYANG
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 32
: ===Minuman sari buah; air mineral; limun; minuman air perasan buah dan jus buah; minuman jeli; minuman jus buah tanpaalkohol; minuman ringan; minuman tanpa-alkohol; sari buah tanpa alkohol; sirup===

740

: DID2021033674
: 18/05/2021 14:13:59
:
: Hardwood Pte Ltd

540 Etiket

Halaman 945 dari 1262

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033675
: 18/05/2021 14:14:53
:
: Kadek Devi Widari

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Banjar Dinas Kelodan Desa Suwug Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali,
81171
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WIDARI BEAUTY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 3
: ===Sabun Mandi; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan
kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
eksfoliasi kulit; foundation cair; garam mandi; garam mandi beraroma; garam mandi tanpa obat; gel mandi; gel mandi dan
mandi; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim kecantikan; krim malam; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk
melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim
pemutih kulit; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tanpa obat untuk
memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
mandi; kristal mandi; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; losion untuk tubuh; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion
kecantikan; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion masker tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion tahan usia;
lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk wajah; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; minyak almond; parfum
cair; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab tubuh; pelindung bibir non-obat;
pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir; pencerah kulit; sabun almond; sabun batangan untuk mandi; sabun cair; sabun
cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sabun mandi cair; sediaan kosmetik anti-penuaan;
sediaan perawatan kulit; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat untuk wajah; toner kulit; warna pipi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033676
: 18/05/2021 14:15:26
:
: PT Cantik Putih Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Pondok Kopi Raya A No.8, Kel. Pondok Kopi, kec. Duren Sawit, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13460
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: B Clinic Premier
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas, Perunggu, Hitam, Putih
: 3, 44
: ===Produk kosmetik dan perawatan kulit; Serum kecantikan (kosmetik); kosmetik; kosmetik perawatan kulit; kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk pemakaian di rambut; pemelihara rambut; serum kulit (kosmetik)===
===Klinik kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek

: DID2021033677
: 18/05/2021 14:15:34
:
: Menicon Co., Ltd.

540 Etiket

: 21-19, Aoi 3-chome, Naka-ku
Nagoya-Shi, Aichi-ken, 460-0006
Japan
: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

Merek Kata

Halaman 946 dari 1262

566

Nama Merek
Arti Bahasa

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

:
: MENICON PROGENT
: MENICON : nama pemohon.
PROGENT : merupakan suatu penamaan.
: Hitam dan Putih.
: 5
: ===Larutan untuk lensa kontak; desinfektan untuk lensa kontak; sediaan pembersihan lensa kontak; sediaan perawatan lensa
kontak, yaitu larutan untuk disinfektan, membersihkan, membasahi, melunakkan, merendam, menyimpan dan atau membilas
lensa kontak; solusi pembasahan lensa kontak; solusi pembersih lensa kontak===
: DID2021033678
: 18/05/2021 14:16:28
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Merah, Hijau, Hitam dan Putih.
: 27
: ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;
alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan
tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033679
: 18/05/2021 14:19:21
:
: Luh Erlinda Permata Sari, Ni Kadek Ariasih

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Banjar Dinas Delod Pura, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, 81152
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

740

540 Etiket

Halaman 947 dari 1262

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: GLAM COLLAGEN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: WARNA GOLD
: 3
: ===Sabun Mandi; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan
kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; busa mandi; busa pembersih kulit; eksfoliasi
kulit; emolien kulit; foundation cair; garam mandi; garam mandi beraroma; garam mandi tanpa obat; garam mandi untuk
keperluan kosmetik; garam mandi, bukan untuk keperluan medis; gel kecantikan; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi,
krim dan minyak; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk
mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tanpa obat; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
aromaterapi; krim kecantikan; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim mandi; krim masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk
scrub wajah; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih kulit; krim pemutih kulit; krim pengkondisi kulit untuk keperluan
kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tanpa obat untuk
memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim untuk mandi; kristal mandi; lipstik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; losion untuk tubuh; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kecantikan; lotion kulit dan tubuh, krim dan
minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion tahan usia;
lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit
kepala, kuku dan rambut; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pembersih untuk tubuh;
masker pembersihan; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker untuk membersihkan wajah; memijat minyak dan lotion; mengklarifikasi tonik wajah; minyak almond; minyak aromatik
untuk mandi; minyak mandi dan garam mandi, bukan untuk keperluan medis; parfum cair; pelembab anti-penuaan; pelembab
kulit; pelembab tubuh; pembersih untuk kuas kosmetik; pemerah pipi cair; pemoles bibir; pencerah kulit; preparat pelembab
[kosmetik]; sabun almond; sabun batangan untuk mandi; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan dan
wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun lidah buaya; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam
bentuk cair, padat atau gel; salep kulit pelembab [kosmetik]; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kosmetik antipenuaan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat untuk wajah; susu
almond untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; susu mandi; texturizers kulit; toner kulit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033680
: 18/05/2021 14:21:24
:
: ZHANG ZHAO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Grisenda Blok A2 No.38 Rt.007/003, Kapuk Muara - Penjaringan, Jakarta
Utara, Dki Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Orange + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Merah, Abu-abu, Coklat, Hitam dan Putih.
: 27
: ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Pelapis lantai untuk Olahraga;

740

alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak wallpaper dekoratif; dukungan
karpet; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami]; hana-mushiro
[tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya permadani, bukan
dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk kendaraan; karpet
untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar
mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset karpet; keset lantai
anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; lembaran plastik untuk menutupi dinding; linoleum untuk
digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman]; mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil;
penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup dinding dari plastik; penutup dinding gabus;
penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil; penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk
digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet; penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik;
penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan
keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi
hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar; rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di
permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga;
tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar
buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu
pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan

Halaman 948 dari 1262

tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami;
tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai
dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar
ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar
makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet
atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar pintu kayu; tikar plastik; tikar tali anyaman untuk lereng ski;
tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin
karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper
dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper
tekstil; wallpaper vinil===
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anestesi (pembiusan); Alat bantu jalan beroda untuk membantu pergerakan pasien; Alat bantu pernapasan bayi (CPAP); Alat
diagnostik sinar-X; Alat estetika kulit dengan stimulasi listrik untuk penggunaan medis; Alat estetika untuk kulit (medis); Alat
medis ECG berfungsi untuk mengetahui ritme jantung; Alat medis IBP tranduser berfungsi untuk mengetahui tekanan darah
dalam tubuh melalui darah; Alat medis Laryngoscope berfungsi untuk mambantu proses operasi; Alat medis NIBP berfungsi
untuk mengetahui tekanan darah dalam tubuh; Alat medis monitor Ritme jantung; Alat medis patient plate berfungsi untuk
graunding ketika dilakukan pembedahan; Alat medis sensor SpO2 berfungsi untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah;
Alat medis tabung penghubung berfungsi untuk selang yg digunakan untuk menyedot cairan seperti lendir dan darah; Alat
medis transduser berfungsi untuk alat yg digunakan untuk mengetahui detak jantung janin; Alat monitor jantung janin; Alat
pacu jantung pasien (defibrillator); Alat pemantauan denyut jantung pasien (Patient Monitor); Alat pemantauan denyut nadi
pasien (Pulse meter); Alat pemeriksa darah; Alat pemeriksa komposisi tubuh; Alat pemeriksa saluran kencing; Alat
pemeriksaan darah; Alat pemeriksaan/pengecekan gula darah; Alat pengukur detak jantung; Alat pengukur kadar kolesterol;
Alat pengukur tekanan darah; Alat pengukur tekanan darah arteri; Alat penyedot untuk operasi (vakum); Alat pijat ultrasonik
(Medis); Alat rontgen untuk keperluan dokter hewan; Alat rontgen untuk keperluan gigi; Alat rontgen untuk pencitraan gigi; Alat
suntik untuk keperluan medis; Alat suntik untuk mengambil cairan dari tubuh; Alat terapi dan alat bantu yang disesuaikan
untuk penyandang disabilitas; Alat tes kehamilan; Alat tetes untuk keperluan medis; Alat uji untuk keperluan medis; Alat ukur
kadar gula (glukosa) dalam darah; Alat untuk pernafasan buatan; Alat yang dibentuk untuk melekatkan jaringan pada tulang
(suture anchor); Aparat dan instrument pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan,
anggota badan, mata dan gigi palsu; Aparat dan peralatan urologi; Aparat perawatan kulit untuk tujuan medis; Aparatus
pemutih gigi dengan lampu LED; Aparatus untuk melatih otot untuk keperluan medis; Apparatus yang digunakan dalam
analisa medis; Bahan - bahan untuk penjahitan luka bedah; Bantalan panas untuk tujuan medis; Bantalan pemanas, listrik,
untuk keperluan medis; Barang-barang ortopedi, perban ortopedi untuk sendi-sendi, perban elastis, kit perban ortopedi untuk
sendi; Benang Bedah Untuk Kulit wajah; Benang bedah; Benda - benda ortopedik; Celemek medis untuk kedokteran gigi;
Corong (mouthpieces) untuk peralatan pernapasan untuk pasien; Defibrillator (alat analisis irama jantung); Filter untuk sistem
pernapasan; Foto-foto sinar-X untuk keperluan medis; Gelang untuk digigit bayi yang sedang tumbuh giginya; Gergaji untuk
keperluan pembedahan; Hiperbarik untuk tujuan medis; Implan bedah terdiri dari bahan buatan/tiruan; Implan ortopedi terbuat
dari bahan buatan; Injektor cairan medis; Instrumen bedah untuk menjahit; Instrumen dan peralatan bedah untuk operasi
invasif minimal; Instrumen dan peralatan medis dan bedah; Instrumen dan peralatan medis dan bedah mata; Instrumen
diagnostic untuk keperluan medis; Instrumen medis yang disterilkan; Instrumen pengukur suhu untuk penggunaan medis;
Instrumen yang berkaitan dengan kesehatan umum, yaitu, instrumen kesehatan, kebugaran, olahraga, dan sensor kesehatan,
monitor, speaker dan display untuk mengukur, menampilkan, melacak, melaporkan, memantau, menyimpan, dan
mentransmisikan data biometrik, detak jantung, pergerakan tubuh, dan kalori yang terbakar; Insufflator (alat penghembusan untuk keperluan medis); Jarum penjahit luka; Jarum suntik medis; Jas untuk operasi; KASA STERIL UNTUK MEDIS; Kantong
penampung darah untuk donor darah (Palang Merah Indonesia); Kantong untuk buang air kecil / kantong urine; Kantong untuk
pengiriman air, larutan garam dan cairan lain, dan kotak pembasmi kuman; Kanula Oksigen (untuk keperluan medis); Kaos
kaki untuk pembengkakan pembuluh darah; Kateter untuk hemodialisis; Kompresor (pembedahan); Kotak yang dipersiapkan
untuk alat-alat medis dan untuk digunakan dokter; Kotak yang dipersiapkan untuk peralatan medis dan untuk digunakan ahli
bedah; Kotak yang dipersiapkan untuk peralatan medis dan untuk digunakan dokter; Kursi toilet untuk keperluan medis; Kursi
untuk Pemeriksaan gigi dan aksessoris gigi lainnya; Kursi untuk kebidanan (Untuk medis); Kursi untuk keperluan medis atau
kedokteran gigi; Label pengukur suhu untuk keperluan medis; Lampu untuk keperluan medis; Lampu unutk keperluan medis;
Lanset, pisau bedah kecil; Lanset/pisau bedah mata dua; Loader jahit untuk instrumen bedah untuk menjahit; Masker bedah
ber-filter tinggi; Masker bedah sekali pakai; Masker bedah yang dapat dipakai ulang; Masker medis; Masker pembiusan;
Masker pernapasan untuk pernapasan buatan; Masker untuk pernapasan non-invasif; Masker untuk terapi wajah; Masker
wajah bio terapi; Masker wajah untuk penggunaan medis; Meja bedah; Mesin Hemodialis; Mesin Sinar-X untuk keperluan
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medis (alat rontgen); Mesin dialisis (untuk keperluan pencucian darah); PERLAK BAYI; Pakaian kompresi ketat untuk
keperluan medis; Pakaian medis; Pakaian untuk pemeriksaan pasien; Pakaian untuk ruang operasi; Pass Box Antiradiasi
untuk keperluan laboraturium yang digunakan untuk transfer barang antara dari dalam ruang steril ke luar ruangan; Pass Box
untuk keperluan laboraturium yang digunakan untuk transfer barang antara dari dalam ruang steril ke luar ruangan; Pelapis
dijual sebagai komponen terpadu dari implan ortopedi buatan; Pelapis dijual sebagai komponen terpadu dari implan ortopedi
buatan yang digunakan dalam rekonstruksi sendi atau operasi penggantian sendi; Pembersih lidah; Pendan untuk anestesi;
Penghilang pokok bedah; Penunjang pergelangan tangan untuk keperluan medis; Penutup kepala untuk keperluan medis
(nurse cap); Penyangga (pendukung) medis yang ketat saat dikenakan; Penyangga (pendukung) ortopedi; Penyangga tapak
kaki untuk alas kaki; Penyangga-penyangga untuk tujuan medis; Penyemprot untuk keperluan medis; Perabot khusus dibuat
untuk keperluan medis; Peralatan (terapeutik) untuk membersihkan, merawat, mengkondisikan, memperbaiki,
mengencangkan, mengelupas dan memperbarui kulit; Peralatan Kecantikan; Peralatan Kecantikan Frekuensi Radio; Peralatan
Laboratorium untuk Tujuan Diagnostik Medis; Peralatan Untuk Digunakan Dalam Analisis Medis; Peralatan dan instrumen
dokter hewan; Peralatan dan instrumen medis; Peralatan dan instrumen medis untuk pemberian obat transdermal yang terdiri
dari jarum mikro dan tempelan perekat; Peralatan dan perkakas pembedahan; Peralatan dan perlengkapan pijat dan mobilitas;
Peralatan dan perlengkapan untuk keperluan bedah, medis, gigi, kedokteran hewan; Peralatan hemodialisis; Peralatan infus
untuk tujuan terapi; Peralatan kesehatan umum, yaitu kesehatan, kebugaran dan olahraga, serta sensor, monitor dan layar
kesehatan untuk mengukur, menampilkan, mencari, memantau, menyimpan dan mengirimkan data biometrik, detak jantung,
pergerakan badan serta pembakaran kalori; Peralatan medis untuk pengujian diagnostik in vitro; Peralatan ortodontik (untuk
perawatan gigi); Peralatan pencitraan resonansi magnetik; Peralatan pernapasan medis untuk digunakan dalam terapi CPAP
untuk pasien yang bernapas secara spontan; Peralatan pernapasan neonatal untuk digunakan dalam terapi CPAP; Peralatan
pernapasan portabel untuk pasien untuk digunakan dengan sumber oksigen portabel, khususnya silinder oksigen; Peralatan
pernapasan portabel untuk pasien untuk dihubungkan dengan suplai gas pusat stasioner, eksternal; Peralatan transpirasi
medis; Peralatan uji diagnostik medis; Peralatan untuk keperluan diagnostic (medis); Peralatan untuk pengujian darah;
Perangkat Pelindung Mata; Perangkat saluran selang darah (Blood Tubing Line Set); Perban untuk membantu persendian,
anatomi; Perkakas dan pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, lengan mata
dan gigi palsu, barang-barang ortopedi, bahan-bahan benang bedah; Perlak untuk bayi yang tidak berdaya untuk buang air
kecil atau besar; Pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas ilmu kedokteran yang termasuk dalam kelas 10; Pisau
anatomi/pisau bedah; Pompa jarum suntik dan pompa infus; Pompa untuk menyalurkan makanan [alat medis]; Probe suhu
untuk keperluan medis; Rapid test; Robot penunjang pengobatan dalam, dan mesin serta instrumennya; Ruang pelembapan
untuk sistem tabung pernapasan; Saluran pembuangan untuk keperluan medis; Sarung tangan karet untuk untuk tujuan
medis; Sarung tangan lateks obgyn untuk keperluan medis; Sarung tangan lateks untuk keperluan bedah; Sarung tangan
lateks untuk keperluan medis; Sarung tangan nitrile untuk keperluan medis; Sarung tangan pelindung untuk tujuan bedah;
Sarung tangan pelindung untuk tujuan gigi; Sarung tangan pelindung untuk tujuan hewan; Sarung tangan pelindung untuk
tujuan medis; Sarung tangan pemeriksaan untuk tujuan medis; Sarung tangan untuk keperluan medis; Scanner CT Sinar-X;
Selang infus; Sensor suhu untuk penggunaan medis; Sensor untuk mengukur suhu dari udara pernapasan untuk digunakan
dalam aparatus pernapasan medis; Sistem pernapasan buatan yang disegel, ditutup untuk pasien, meliputi peralatan
pernapasan pasien, pelembab gas pernapasan dan masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Sistem
tabung pernapasan dengan permukaan dipanaskan; Sol sepatu ortopedi; Tabung pernapasan; Tabung pernapasan dengan
permukaan dipanaskan; Tabung sinar-X untuk keperluan medis; Tabung tambahan untuk tabung pernapasan; Tabung untuk
bernapas yang digunakan dalam pengiriman udara dan gas ke dan jauh dari pasien; Tabung untuk bernapas, khususnya
tabung yang merupakan aksesoris untuk pernapasan dan anestesi; Tabung vakum yang digunakan untuk pengujian sampel
darah; Tandu Kursi; Tandu Paduan Aluminium Scoop; Tandu Paduan Aluminium untuk ambulans; Tempat buang air kecil
yang dapat dibawa-bawa (portabel); Tempat tidur beroda untuk keperluan medis; Tempat tidur hidrostatik untuk keperluan
medis; Tempat tidur khusus dibuat untuk tujuan medis; Tempelan pendingin untuk keperluan medis; Thermometer; Tirai ruang
bedah; Tongkat penopang tubuh; Tongkat penopang untuk keperluan medis; Ujung tongkat penopang untuk orang cacat;
Wadah khususnya diadaptasi untuk membuang limbah medis yang terkontaminasi; Wadah untuk keperluan membasuh mata
(alat medis); Wadah untuk memberi obat; Wadah yang dibuat khusus untuk pembuangan hasil medis; alat bantu berjalan; alat
bantu dengar digital; alat bantu dengar elektronik; alat bantu jalan untuk penyandang cacat; alat bedah dan medis dalam
bentuk alat perangsang untuk rehabilitasi otot; alat couter yaitu peralatan yang digunakan untuk sunat; alat di luar tubuh
dipasang pada orang berbaring di ranjang terapi yang dapat memberikan kompresi sekuensial dengan bantuan lilitan
pasangan manset di kaki pada fase diastolik dan dekompresi pada fase sistolik yang dapat dikontrol baik tekanan, frekuensi
maupun waktunya secara otomatis dengan sinkronisasi EKG dan atau lainnya yang dapat membuat aliran balik di pembuluh
darah ke jantung; alat konterpulsasi jantung eksternal yang diperkuat / enhanced noninfasif; alat medis dalam bentuk sensor
untuk memantau pasien sebelum, selama atau setelah bedah ortopedi; alat medis untuk analisis gaya berjalan; alat medis
untuk digunakan dalam donor darah dengan kantong darah; alat medis untuk pengujian darah, cairan tubuh dan jaringan; alat
medis, yaitu, sistem robot bedah yang terdiri dari lengan robot bedah, sensor, kamera, instrumen bedah, perangkat lunak
untuk pengelolaan operasional dari sistem, monitor video, peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi, unit
tampilan visual, peralatan perekam dan tampilan optik (optical viewing), kontrol elektronik, penyangga (stand) dari kamera
navigasi, penyangga (stand) dari lengan robot serta layar sentuh, semua dijual sebagai satu unit; alat pacu jantung; alat
pelindung diri untuk keperluan medis; alat pembawa cairan amalgam (penambal gigi); alat pembersih untuk keperluan
kedokteran gigi; alat pengujian gula darah untuk tujuan diagnostik medis; alat suntik obat; alat terapi dan bantu diadaptasi
untuk penyandang cacat; alat terapi elektromagnetik frekuensi tinggi; alat ukur laju aliran darah; alat untuk mengambil sampel
cairan tubuh; alat untuk mengukur kadar oksigen dalam tubuh untuk tujuan medis; alat untuk terapi; alat-alat penghisap listrik
untuk kotoran yang menyumbat pori untuk keperluan rumah tangga; analisis untuk identifikasi bakteri untuk tujuan medis;
aparat bedah dan instrumen untuk digunakan gigi; aparat bedah dan instrumen untuk digunakan hewan; aparat bedah dan
instrumen untuk penggunaan medis; aparat bedah dan instrumen untuk penggunaan medis, gigi atau kedokteran hewan;
aparat dan instalasi untuk produksi sinar-X, untuk tujuan medis; aparat dan instrumen untuk terapi radioisotop; aparat
elektroforesis untuk tujuan medis; aparat infus untuk tujuan terapeutik; aparat latihan fisik untuk tujuan medis; aparat
pencitraan diagnostik untuk tujuan medis; aparat radiologi untuk tujuan medis; aparat rehabilitasi tubuh untuk tujuan medis;
aparat stimulasi elektronik untuk tujuan terapi fisik; aparat untuk operasi non-invasif; aparatur bedah; aparatur diagnostik
ultrasonik untuk tujuan medis; aparatur filter gas yang digunakan dalam operasi laparoskopi; aparatur ginekologi; aparatur
hewan; aparatur ortopedi; aparatur ortopedi tulang belakang; aparatur radioterapi; aparatur transfusi darah; aparatus drainase
luka; aparatus untuk mengambil sampel darah; aparatus untuk terapi rileksasi otot; aparatus, perangkat dan artikel untuk
merawat bayi; aplikator untuk sediaan farmasi; atomizers untuk tujuan medis; bahan dan perlengkapan jahit; bantal untuk
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keperluan medis; bantalan pemanas kimia diaktifkan untuk tujuan medis; bantalan untuk gips ortopedi; bantu berjalan untuk
tujuan medis; bedah dan peralatan medis dan instrumen; bedah implan terdiri dari bahan buatan untuk menggantikan jaringan
manusia; bedah implan terdiri dari bahan buatan untuk regenerasi jaringan gusi; benang untuk tujuan medis; benang, bedah;
botol bayi; botol infus; catgut bedah; cauteries listrik untuk keperluan bedah; celana ketat kompresi untuk tujuan medis; celana
kompresi; cermin untuk dokter gigi; defibrillator eksternal; denyut nadi monitor; depressors lidah; depressors lidah untuk tujuan
medis; dilator dubur; dilator ginekologi; dilator serviks; dilator urologi bedah; dilator vagina; dot untuk bayi; dukungan medis
kaus kaki; dukungan medis stoking; electroencephalographs; electrolarynxes; elektrik dipanaskan bantalan, bantal dan
selimut, untuk tujuan medis; elektroda defibrilasi jantung; elektroda jantung; elektroda untuk defibrillator eksternal; elektroda
untuk penggunaan medis; elektrokardiograft untuk tujuan hewan; endoskopi untuk tujuan medis; esophagoscopes; filter untuk
masker pernapasan untuk penggunaan medis; frame berjalan bagi penyandang cacat; gaun bedah; gaun medis; gaun
pemeriksaan pasien pakai; generator frekuensi tinggi untuk tujuan medis; gigi palsu; glukometer; gunting untuk operasi;
gunting untuk tujuan medis; ice pack untuk kompress; implan [prostesis] untuk digunakan dalam operasi rahang; implan
[prostesis] untuk digunakan dalam operasi tulang rahang; implan [prostesis] untuk digunakan dalam tendon; implan [prostesis]
untuk ligamen; implan [prostesis] untuk operasi tulang; implan bedah yang terbuat dari bahan buatan; implan laring buatan;
implan mata yang terbuat dari bahan buatan; implan ortopedi buatan; implan sendi ortopedi; implan tulang terbuat dari bahan
buatan; implan tulang terbuat dari keramik; infus set; injector insulin; injector insulin dijual kosong; injector suntik; inkubator
untuk bayi; inkubator untuk tujuan medis; instrumen bedah untuk digunakan dalam bedah ortopedi; instrumen bedah untuk
digunakan dalam bedah ortopedi dan tulang belakang; instrumen bedah untuk digunakan dalam operasi tulang belakang;
instrumen dan peralatan ginekologi; instrumen dan peralatan kebugaran (wellness) umum, yaitu, perangkat pemantauan
kesehatan untuk memperkirakan konsumsi oksigen maksimal.; instrumen dan peralatan kebugaran (wellness) umum, yaitu,
perangkat pemantauan kesehatan untuk menyimpan, menyampaikan, melacak, mengukur dan menampilkan data biometrik,
gerakan tubuh, tidur, detak jantung, dan kalori terbakar; instrumen dan peralatan untuk perawatan bedah dan medis ostomi
dan inkontinensia; instrumen dan peralatan untuk perawatan medis dan bedah luka; instrumen dan peralatan untuk perawatan
medis dan bedah sistem saluran kemih dan untuk rekonstruksi dasar panggul; instrumen dan peralatan urologi; instrumen
ginekologi; instrumen ginekologi untuk memeriksa organ reproduksi perempuan; instrumen hewan; instrumen injeksi tanpa
jarum; instrumen medis; instrumen pembedahan untuk digunakan dalam pembedahan ortopedi yang melibatkan sendi;
instrumen pemotong bedah; instrumen untuk digunakan dalam kedokteran gigi palsu; instrumen untuk digunakan dalam
operasi gastrointestinal; instrumen untuk pijat; irigator dan bagian-bagiannya berupa tabung drainase, pompa, selongsong,
kantong dan regulator untuk keperluan medis.; jahitan bedah; jarum bedah; jarum biopsi; jarum injeksi untuk tujuan medis;
jarum suntik; jarum suntik gigi; jarum suntik insulin; jarum suntik sekali pakai; jarum suntik sekali pakai untuk tujuan medis;
jarum suntik untuk injeksi; jarum suntik untuk tujuan medis; jarum suntik vagina; jarum untuk tujuan medis; jas scrub bedah;
kaki bionik dpt dipakai untuk tujuan ortopedi; kaku tegap kaset [perban mendukung]; kamera endoskopi untuk tujuan medis;
kantong drainase luka; kantong kolostomi; kantong urin; kanula irigasi untuk laparoskopi; kasur untuk tujuan medis; kasus
cocok untuk peralatan medis; kasus untuk instrumen medis dan bedah; kateter; kateter balon; kateter bedah; kateter
intrakardial; kateter intravena; kateter medis; kateter uretra; kaus kaki kompresi; kaus kaki kompresi untuk tujuan medis atau
terapi; kaus kaki medis; kaus kaki untuk penderita diabetes; kaus kompresi; kawat gigi siku untuk tujuan medis; kawat
melengkung untuk gigi; kerekan untuk mengangkat pasien; kerekan untuk pasien; kimiawi diaktifkan kompres dingin untuk
tujuan medis; kimiawi diaktifkan paket gel dingin untuk tujuan medis; kimiawi diaktifkan paket gel panas untuk tujuan medis;
koleksi tas darah untuk tujuan medis; kompresi kaus kaki; kompresi stoking; kompresi thromboprophylaxis stoking; korset
untuk tujuan medis; kursi perawatan pasien medis; kursi prosedur medis; lampu bedah; lampu untuk tujuan medis;
laryngoscopes; layar radiologi untuk tujuan medis; lengan kompresi untuk anak sapi; lengan kompresi untuk kaki; lengan
kompresi untuk lengan; lengan kompresi untuk lutut; lengan kompresi untuk pergelangan tangan; lengan kompresi untuk siku;
lulus kaus kaki kompresi; magnetic resonance imaging [MRI] peralatan untuk keperluan medis; magnetic resonance imaging
[MRI] scanner; magnetic resonance tomography [MRT] aparatur; manset kompresi; masker bedah; masker laryngeal; masker
pelindung hidung untuk penggunaan medis; masker pelindung mulut untuk penggunaan medis; masker pelindung wajah
untuk penggunaan medis; masker pelindung wajah untuk perlindungan terhadap infeksi virus; masker pernapasan pelindung
untuk aplikasi bedah; masker pernapasan pelindung untuk penggunaan bedah; masker pernapasan pelindung untuk
pernapasan buatan; masker pernapasan pelindung untuk tujuan bedah; masker pernapasan pelindung untuk tujuan medis;
masker pernapasan untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk isolasi debu untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk
melindungi terhadap infeksi virus; masker sanitasi untuk tujuan serbuk sari isolasi; masker untuk digunakan oleh tenaga
medis; masker wajah pelindung untuk penggunaan gigi; medis mikro-tusuk jarum perangkat untuk jerawat mengobati, bekas
luka dan stretch mark; mendukung lutut untuk tujuan medis; mendukung ortopedi; mendukung pergelangan kaki untuk tujuan
medis; mendukung tennis elbow; menjatuhkan pipet untuk tujuan medis; mesin latihan untuk tujuan rehabilitatif medis; mesin
reflexologi untuk keperluan medis; mesin untuk menjepit, memijat dan menekan untuk keperluan medis; monitor denyut
jantung; monitor jantung janin; monitor respirasi; monitor suhu untuk tujuan medis; monitor tekanan darah; nebulizers untuk
mengelola obat aerosol sistem pernapasan pasien; nebulizers untuk terapi pernafasan; nebulizers untuk tujuan medis;
oximeters pulsa; pakaian kompresi pasca-operasi; pakaian pelindung untuk keperluan medis; panggul sabuk koreksi untuk
pengobatan sakit pinggang; pejalan kaki untuk penyandang cacat, pasien dan orang tua; pelindung wajah transparan untuk
digunakan oleh tenaga medis; pemeriksaan medis lampu; pemotong bedah; pengganti tulang untuk tujuan bedah; pengukur
denyut nadi; penutup sepatu bedah; peralatan analisis medis untuk tujuan medis; peralatan bedah; peralatan dan instrumen
laparoskopi untuk pemeriksaan medis; peralatan dan instrumen medis dan pembedahan untuk digunakan dalam bedah
ortopedi; peralatan dan instrumen medis untuk digunakan dalam operasi; peralatan dan instrumen medis untuk memantau
tanda-tanda vital; peralatan dan instrumen untuk keperluan bedah, medis, gigi, dan kedokteran hewan; peralatan dan
perangkat kesehatan umum untuk mengukur, menampilkan, mencari, memantau, menyimpan dan mengirimkan data
biometrik, detak jantung, pergerakan badan serta pembakaran kalori; peralatan diagosa untuk keperluan medis; peralatan
kedokteran gigi; peralatan medis; peralatan medis berupa alat dan sistem perangkat lunak dalam satu unit yang digunakan
untuk menentukan lokasi pembedahan dalam tubuh pasien; peralatan medis dan instrumen untuk bedah kosmetik; peralatan
medis dan instrumen untuk bedah rekonstruksi; peralatan medis dan instrumen untuk bedah saraf; peralatan medis dan
instrumen untuk operasi angioplasti; peralatan medis dan instrumen untuk operasi darurat; peralatan medis dan instrumen
untuk operasi eksplorasi; peralatan medis dan instrumen untuk operasi elektif; peralatan medis dan instrumen untuk operasi
endoskopi; peralatan medis dan instrumen untuk operasi endovascular; peralatan medis dan instrumen untuk operasi jantung;
peralatan medis dan instrumen untuk operasi laparoskopi; peralatan medis dan instrumen untuk operasi ortopedi; peralatan
medis dan instrumen untuk operasi transplantasi; peralatan medis untuk aktivitas jantung merekam; peralatan medis untuk
deteksi, diagnosis, dan penyaringan penyakit; peralatan medis untuk digunakan dalam laparoskopi; peralatan medis untuk
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karet memijat; peralatan medis untuk luka penutupan; peralatan medis untuk melakukan tes immunoassay kromatografi;
peralatan medis untuk perbaikan disc tulang belakang; peralatan medis untuk perbaikan disc tulang belakang dalam sifat
implan tulang belakang disc yang terbuat dari zat-zat buatan; peralatan medis untuk trakeostomi perkutan; peralatan medis,
yaitu sistem visualisasi dan menargetkan pembedahan untuk digunakan selama bedah ortopedi yang terdiri dari bantalan
ECG, penanda posisi, aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh, ponsel (mobile phone) dan tempat ponsel (mobile phone
case), semuanya dijual sebagai satu unit dan digunakan untuk mengumpulkan dan mentransmisikan data pasien selama
bedah ortopedi; peralatan olahraga secara manual dioperasikan untuk tujuan terapi fisik; peralatan olahraga untuk tujuan
rehabilitatif medis; peralatan olahraga untuk tujuan terapi fisik; peralatan robot untuk digunakan oleh praktisi kesehatan dalam
prosedur pembedahan; peralatan sunat; peralatan untuk diagnosis klinis; perangkat anastomosis; perangkat infus untuk
keperluan medis; perangkat medis; perangkat medis untuk mengukur berat badan dan memperkirakan persentase lemak
tubuh; perangkat mikro-tusuk jarum medis; perangkat perlindungan terhadap sinar-X, untuk tujuan medis; perangkat untuk
menyuntikkan obat-obatan; perban dukungan ortopedi; perban elastis; perban kompresi; perban lutut, ortopedi; perban
pendukung; perban plester untuk tujuan ortopedi; perekam denyut jantung; perisai perlindungan wajah untuk tujuan medis;
perkakas medis dan pembedahan yang digenggam untuk digunakan dalam kombinasi dengan sistem navigasi pembedahan,
khususnya instrumen dan pekakas pembedahan yang dapat dilacak; picks telinga; pijat aparat leher; pipet elektronik untuk
tujuan medis; pisau bedah; pisau bedah listrik untuk keperluan bedah; pisau untuk tujuan bedah; pisau untuk tujuan medis;
pispot untuk pasien yang terbaring sakit; pita pengikat untuk kawat gigi; plester gips untuk tujuan ortopedi; plester kinesiologi;
pointer laser untuk keperluan medis; pompa untuk alat kesehatan jantung guna memompa darah yang diperkuat / enhanced;
pompa untuk tujuan medis; port akses vaskular untuk tujuan medis; portabel perangkat kemih plastik yang memungkinkan
perempuan untuk berdiri saat buang air kecil; probe jantung; ray ultraviolet lampu untuk tujuan medis; resusitasi
cardiopulmonary [CPR] masker; retraktor bedah; robot medis atau kedokteran hewan; robot operasi laparoskopi, dan mesin
serta instrumennya; robot radioterapi, dan mesin serta instrumennya; robot rehabilitasi, dan mesin serta instrumennya; robot
terapi galvanik atau hipertermik, dan mesin serta instrumennya; robot untuk mengoperasikan kateter, dan mesin serta
instrumennya; robot untuk pemeriksaan rontgen dan mesin serta instrumennya; rompi kompresi; sabuk bersalin; sabuk
ostomy; sabuk untuk terapi; sabuk untuk tujuan medis; sarung tangan bedah; sarung tangan karet untuk tujuan bedah; sarung
tangan karet untuk tujuan medis; sarung tangan kompresi; sarung tangan pelindung untuk digunakan oleh orang yang bekerja
di kedokteran gigi; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan gigi; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan hewan;
sarung tangan sekali pakai untuk tujuan bedah; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan medis; sarung tangan untuk
keperluan gigi; sarung tangan untuk keperluan hewan; sarung tangan untuk pemeriksaan medis; sarung tangan untuk tujuan
medis; sarung untuk tujuan medis; sarung urin; sekrup tulang; selimut, listrik, untuk keperluan medis; semprot kaleng [aerosol
dispenser] untuk tujuan medis; sendi buatan; sendi pinggul buatan; sendi pinggul implan dan bagian-bagiannya terbuat dari
bahan buatan; sendok garpu bedah; sepatu pelatihan ortopedi; sepatu untuk tujuan medis; sistem alat medis yang terdiri dari
sistem perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang berisi alur kerja pembedahan digital untuk bedah ortopedi; sistem
alat medis, yaitu sistem perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk digunakan dalam bedah ortopedi untuk
mendokumentasikan informasi pasien atau peristiwa yang berkaitan dengan bedah ortopedi dan untuk menyediakan solusi
pelatihan untuk bedah ortopedi; skrup untuk tulang gigi; sling untuk tujuan medis; sol ortopedi magnetik untuk sepatu; sol
untuk sepatu ortopedi; spatula untuk tujuan gigi; spatula untuk tujuan medis; specula; specula pakai; specula vagina; splints
ortopedi atau bedah; spons bedah; stapler bedah; stapler kulit bedah; staples bedah; stetoskop; stoking [kaus kaki medis];
stoking kompresi; tabung dan peralatan medis untuk pemberian makanan [alat medis]; tabung endobronkial; tabung
endotrakeal; tabung infus; tabung trakeostomi; tabung untuk digunakan dengan kanula; tabung untuk digunakan dengan
kateter; tabung untuk makanan enteral; tali tandu; tang untuk tujuan medis; tas kolostomi; tekstil anti-mikroba untuk
penggunaan medis; telinga plugs kustom untuk tuna rungu; termometer digital untuk tujuan medis; termometer inframerah
untuk tujuan medis; termometer klinis; termometer untuk anak-anak; termometer untuk tujuan medis; tiang infus untuk
keperluan medis; tirai pembedahan mata; tongkat berjalan untuk tujuan medis; topi bedah; transfusi set; tubing medis; tubing
medis untuk digunakan dalam prosedur vaskular; tubing medis untuk irigasi; tubing medis untuk obat administrasi; tubing
medis untuk transfusi; tulang buatan untuk implantasi; tulang rawan buatan; tulang rawan buatan yang terbuat dari bahan
sintetis; underpads; underpads pakai; usungan, roda; vaporizers untuk pengobatan kondisi pernafasan atas; vaporizers untuk
tujuan medis; ventilator medis; wadah secara khusus disesuaikan untuk pembuangan instrumen medis, jarum suntik, dan
limbah medis terkontaminasi lainnya===
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa
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Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: DID2021033683
: 18/05/2021 14:29:55
:
: PT. SYAHID GLOBAL INTERNATIONAL

540 Etiket

: PATRA OFFICE TOWER, Lt 20, Ruang 2020, Jl Jend. Gatot Subroto, Kav 32-34,
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950
:
:

: Merek Kata dan Lukisan
: TIRTAKU Pure Organic Drinking Water
: Pure Organic Drinking Water = Air Minum Murni Organik
: Tulisan cetak TIRTAKU degradasi warna biru “dodger blue sampai dengan powder blue”, menggambarkan kesegaran dan
kemurnian air dari alam. Dengan ilustrasi gambar gunung diatas tulisan TIRTAKU dan percikan air yang dinamis di bawah
tulisan TIRTAKU.
: 32
: ===Air demineral [minuman]===
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: Jl. IR. H. Juanda III No.31-I, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir,, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10120
:
:
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FACTION + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511
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510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Tua, Biru Muda, Putih.
: 35
: ===Administrasi untuk peralatan yang beroperasi untuk akses Internet; Analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis
sehubungan dengan keamanan dunia maya dan keamanan Internet; Jasa agen pemesanan makanan melalui internet; Jasa
agen yang mengatur, intermediasi atas pemesanan pembelian yang disediakan melalui Internet dan jaringan komunikasi lain;
Jasa jual beli melalui internet / online; Jasa pemasaran internet; Jasa pemrosesan pemesanan makanan melalui internet; Jasa
penjualan melalui online (internet); Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran
secara tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran
melalui internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi
yang bisa dibagikan atau viral; Jasa periklanan yang disediakan melalui internet; Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai
halaman web di Internet; Layanan administrasi mengenai bisnis yang menggunakan basis data di Internet; Layanan agen
informasi komersial, melalui internet; Layanan agen periklanan di Internet untuk orang lain; Layanan bisnis/usaha yang
berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen usaha dan operasi usaha ke
pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data tersebut menyediakan manajemen daya,
pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan informasi iklan dan komersial melalui internet;
Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
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pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan pemasaran yang disediakan dengan cara jaringan digital melalui portal internet yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Layanan pemesanan melaui pos berbasis Internet; Layanan pencarian informasi di Internet;
Layanan pencarian informasi melalui Internet; Layanan penyedia informasi komersial melalui internet; Layanan ritel online dari
situs web internet yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan toko ritel untuk perangkat lunak komputer untuk faksimili,
surat elektronik, pesan suara atau pesan internet; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan
kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan-layanan
iklan dan promosi melalui internet; Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer
data lainnya; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Pemasaran
digital melalui poral internet berdasarkan data yang dikumpulkan melalui solusi ketelusuran dari awak hingga akhir untuk
produk-produk kemasan dan pengemasan; Pemasaran, riset pasar, dan analisis pasar melalui situs web internet; Penjualan
eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan
jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di
bidang berikut ini: alat berkebun, yaitu alat yang dioperasikan dengan tangan untuk berkebun, alat penyiraman dari besi dan
penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak peralatan, kunci linggis, palu, obeng, baut dan kunci, barang untuk perawatan anak,
yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta bayi, timbangan bayi, bak mandi, barang kuas, barang dan peralatan senam,
permainan dan mainan, barang-barang pers, yaitu barang cetakan dan buku, musik, yaitu alat musik, alat tulis, telekomunikasi,
telepon (termasuk telepon seluler), barang audio-visual dan multimedia, yaitu televisi (display kristal cair (LCD), plasma,
tabung sinar katoda), pemutar / perekam, speaker, netbook, kamera digital, bingkai foto digital, camcorder digital, cakram
kompak dan CD-ROM, cakram video digital (cakram serbaguna digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD (HD-DVD),
cakram penyimpanan optik, pemutar dan pembaca portabel (stereo pribadi), radio mobil, konverter, penyandi, perekam,
penulis, papan tombol, permainan digital, playstation, telepon seluler, telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi, turntable,
amplifier, pemutar dan pembaca, tuner, speaker, sistem bioskop rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar plasma,
proyektor video, perangkat lunak komputer, film, sistem penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu komputer dan
periferal komputer, unit pemrosesan pusat (CPU), monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard disk, kunci USB,
kartu memori, floppy disk, bahan makanan pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan, budidaya tanaman,
tembakau dan barang dan perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas, karton, kulit dan imitasi
kulit, kain atau tekstil, bulu, serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang, seluloid dan pengganti
semua bahan ini, atau dari plastik, tiruan atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan pada suatu kabupaten,
kota kecil, kota, wilayah atau negara (tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan pelanggan untuk melihat dan
membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan
melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa
pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: dekorasi interior dan
eksterior, yaitu linen rumah tangga, tirai bersih, gorden dari tekstil atau plastik, tirai dari tekstil, hiasan dinding dari tekstil, kain
non-anyaman (tekstil), penutup pelindung untuk furnitur, bantal (kecuali bantal untuk keperluan medis dan pemanasan),
sarung bantal, penutup furnitur dari tekstil, penutup tempat tidur, penutup meja, batang dan cincin gorden, kait tirai, rol, pita
gorden, gantungan untuk gorden, tirai dari logam, potongan ujung dan kurung untuk batang tirai bukan dari logam, gagang
pintu bukan dari logam dan kenop untuk furnitur bukan dari logam, renda dan bordir, pita, kawat untuk gorden, penahan
gorden tidak untuk tekstil, penutup lantai dan dinding, karpet dan permadani, bingkai foto, foto, stiker, cermin, karya seni dari
logam mulia, kayu, plester atau plastik, ponsel (benda dekoratif), kotak, kotak dari kayu atau plastik, lilin, tempat lilin, tembikar,
vas, pot, penutup untuk pot, patung dan patung dari logam mulia, porselen, terra-cotta atau kaca, air mancur, bunga kering
untuk dekorasi, lampu, penutup lampu, penahan tudung lampu, cat dan pernis, pewarna, pernis, pelapis permukaan, teras,
tembikar, pot, bak (untuk tanaman), penutup untuk pot (bukan dari kertas), kotak jendela, mangkuk hias, bak, patung dan
patung batu, beton atau terra-cotta, air mancur dan kolam, dukungan tanaman, teralis, busur, layar (furnitur), penahan vas,
pouffes, tiang untuk menaruh mantel, tempat payung, rak majalah, furnitur taman, tempat bunga (furnitur), payung, pandepo,
kotak peti untuk keperluan penyimpanan, penghias ponsel, perabot, yaitu furnitur, cermin, bingkai foto dan tempat duduk,
pengharum ruangan, pengharum dan pembersih, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa
tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos
termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak
lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan
makan, linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor,
kompor induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot
kopi, penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan,
pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik,
pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung
kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es,
mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk
mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich
panggang, pembuat pancake, perlengakapan fondue, perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin
untuk membuat pasta, panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu,
mesin pengering unit uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan
pemanasan untuk rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator,
bantal pijat, penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet,
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radiator listrik dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian
udara, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara;
Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana
pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai
barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi,
deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan
makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas
kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat
pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat
kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu,
linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan
benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet,
tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas
perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penyebaran iklan untuk orang
lain melalui jaringan komunikasi on-line di internet; Penyediaan informasi komersial melalui internet global; Penyediaan
konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait jasa periklanan, pemasaran, Jasa promosi, manajemen bisnis, administrasi
bisnis, layanan administrasi bisnis terkait asuransi dan layanan broker dalam jaringan, layanan administrasi bisnis terkait
layanan garansi, penilaian bisnis, pertanyaan bisnis, investigasi bisnis, konsultasi manajemen dan organisasi bisnis, penasihat
bisnis dan layanan informasi, bantuan manajemen bisnis, konsultasi organisasi bisnis, penelitian bisnis, informasi dan saran
komersial untuk konsumen dan, toko saran konsumen, organisasi pameran untuk tujuan komerial atai periklanan, proses
administrasi pesanan pembelian, Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer, kompilasi statistik, konsultasi bisnis,
koleksi, kompilasi, sistemisasi, verifikasi, analisis, proses, pembaruan, pengaturan, penyimpanan dan penyedia data, layanan
informasi bisnis disediakan dalam jaringan dari sebuah database komputer, internet atau perangkat komunikasi nirkabel,
pencarian data dalam file komputer untuk orang lain, analisis harga biaya, menyusun laporan akun, peramalan ekonomi, pakar
efisiensi, konsultasi manajemen personal, layanan perbandingan harga, konsultasi bisnis profesional, analisis dan penyedia
informasi bisnis dan komersial, analisis bisnis, riset dan layanan informasi, mengumpulkan dan memverifikasi penilaian dan
ulasan bisnis untuk orang lain, menyediakan perbandingan harga, layanan, kualitas, ulasan dan penilaian penyedia layanan
untuk bisnis atau tujuan komerial, menyiapkan laporan keuangan; Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan dengan
pakaian, alas kaki dan headwear melalui telepon, faksimili, situs web online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik
lainnya; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui Internet.; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan
(termasuk online melalui jaringan komunikasi global termasuk Internet); Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk
manajemen bisnis; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi penjualan produk elektronik,
video dan/atau audio untuk orang lain melalui toko, Internet atau katalog produk; Pusat belanja melalui internet; Pusat
perbelanjaan komprehensif melalui internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet, yaitu, bahan makanan,
minuman, kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices), sabun dan deterjen, peralatan
pembersih dan pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan dompet kulit, mainan dan
cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran, sediaan farmasi, kedokteran
hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur, peralatan pendingin listrik, mesin
pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; Studi dan analisis pasar melalui Internet; Toko ritel, katalog
pesanan melalui pos, dan layanan toko ritel yang ditawarkan melalui Internet di bidang alas kaki, pakaian, barang-barangbarang kecil terbuat dari kulit, tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang, tas tangan, kacamata hitam, dan
aksesoris terkait di atas; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan penjualan dan
mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan untuk
mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen untuk kontrak pengadaan
(untuk pihak lain) untuk penjualan dari barang melalui telefon seluler dan internet; agency services of products, services and
company on the internet; beriklan di Internet untuk orang lain; beriklan melalui Internet; beriklan untuk orang lain di Internet;
iklan daring pada internet dan sistem jaringan komputer global lainnya; iklan mobil untuk dijual melalui Internet; iklan secara
online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui internet; iklan wisata diving dan snorkeling di Pulau melalui
internet; informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan administrasi bisnis yang
disediakan secara online atau melalui Internet; information retrieval services on the internet using artificial intelligence program
for others; internet dan layanan situs belanja ritel online yang menampilkan streaming atau konten audio-visual yang dapat
diunduh di bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; jasa eceran atau grosiran terkait dengan
bagian-bagian atau aksesoris mobil pada situs web internet; jasa konsultasi manajemen bisnis yang disediakan melalui
Internet; jasa manajemen penjualan di internet; jasa menjual bersama-sama, untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain,
dari bermacam-macam barang, yang memungkinkan pelanggan untuk melihat dengan baik dan membeli barang-barang
tersebut melalui situs web internet barang dagangan secara umum dan toko grosir; jasa pembelanjaan melalui internet; jasa
penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan ecommerce melalui internet; jasa promosi yaitu distribusi voucer hadiah untuk keperluan promosi dan komersial, cek hadiah,
cap dan kupon diskon melalui telepon seluler, perlengkapan seluler lainnya dan melalui internet; jasa ritel, jasa ritel online,
jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai
dan tali untuk kaca mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah
perusahaan yang dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk
perangkat komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat
lunak permainan komputer, permainan komputer, perangkat keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal
komputer, program komputer, perangkat lunak komputer , komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital
versatile disc, peralatan driver, publikasi elektronik yang dapat diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan
permainan komputer interaktif yang dapat diunduh, penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya
listrik, peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik rumah tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu
bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip bersandi yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan,
program loyalitas, program imbalan dan preferensi pemegang kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata
(eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata pelindung matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang,
pelindung/perisai wajah, filter untuk masker pernapasan, pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca
mata dan kacamata pelindung matahari, bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer
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grafis, headphone, headset, helm (kecuali helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick
untuk digunakan dengan komputer, bantalan lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa
untuk kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles) dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket
penyelamat dan pelampung, timbangan koper, pembawa data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori,
penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut (karet pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam
dan portabel untuk merekam, mengatur, mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan
navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon,
kartu berlapis plastik memuat barang cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu
yang dapat diprogram, alat pelindung untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung,
pakaian pelindung untuk menyelam, pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan],
pakaian, tutup kepala dan alas kaki pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung
matahari dan kaca mata (goggles) pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan,
peralatan navigasi satelit, kartu berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik ,
kartu chip, kaus kaki dipanasi dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan
kotak untuk kaca mata (eyewear) dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen
telekomunikasi, pesawat telepon, telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan
instrumen video, pemutar video disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program
permainan video dan permainan virtual reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality
komputer, virtual reality headset dan virtual reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa toko retail
secara online yang meliputi perangkat lunak komputer yang tersedia melalui internet dan jaringan komunikasi komputer dan
elektronik lain; jasa-jasa periklanan dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung
komunikasi-komunikasi pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet,
pemasaran secara mobile (berpindah-pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung bersamasama, atau melalui saluran-saluran komunikasi viral; jasa-jasa promosi yaitu distribusi voucher hadiah, cek hadiah, cek
bernilai, stempel diskon dan kupon melalui telepon seluler dan peralatan seluler lainnya dan internet; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya
kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari
manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan
menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT,
yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan
adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan
model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data
atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu mempunyai kemampuan
untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke
perangkat komputer); kompilasi direktori bisnis untuk penerbitan di Internet; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet;
kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet dan jaringan elektronik, komputer dan jaringan komunikasi lainnya; kompilasi
iklan untuk digunakan pada halaman web dan di internet; kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web di Internet;
layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan agen produk, layanan dan
perusahaan di internet; layanan berlangganan, yaitu, penyediaan langganan teks, data, gambar, audio, video, dan konten
multimedia, yang disediakan melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan iklan dan informasi
komersial yang disediakan melalui Internet; layanan iklan dan pemasaran secara daring untuk restoran, yaitu, media sosial,
internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan disediakan melalui Internet; layanan iklan internet; layanan informasi
komersial disediakan melalui Internet; layanan konsultasi di bidang pemasaran Internet; layanan lelang disediakan di Internet;
layanan pelelangan online melalui Internet; layanan pencarian informasi di internet dengan menggunakan program
kecerdasan buatan untuk orang lain; layanan pengambilan untuk data Internet; layanan penjualan eceran (atau grosir) dan
layanan penjualan ritel yang disediakan pada media (internet), seluler, nirkabel atau jarak jauh yang terhubung (belanja
korespondensi, belanja rumah) media untuk pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan
aksesoris optik, barang dan perlengkapan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang dan aksesoris olahraga dan kebugaran;
pengelompokan atas nama pihak ketiga dari berbagai produk (tidak termasuk transportasi mereka) yaitu pakaian, aksesoris
pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan peralatan olahraga, tas olahraga
serbaguna, barang olahraga dan kebugaran dan aksesoris, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membelinya secara
praktis; layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan riset pasar mengenai kebiasaan penggunaan Internet; layanan
riset pasar mengenai kebiasaan penggunaan Internet dan loyalitas pelanggan; layanan toko ritel di bidang buku, majalah,
majalah, buletin, jurnal dan publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian umum, disediakan melalui Internet
dan komputer lainnya, jaringan elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film,
program televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan
jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel yang menampilkan komputer, produk
elektronik dan hiburan, peralatan telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik konsumen
lainnya, perangkat lunak komputer, dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual, disediakan
melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan toko ritel yang
tersedia melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya;
memberikan informasi bisnis melalui Internet; memberikan informasi melalui Internet yang berkaitan dengan penjualan mobil;
memberikan informasi produk konsumen melalui Internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara
menyalurkan iklan video di internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain di Internet; mempromosikan barang dan jasa
orang lain melalui Internet dan jaringan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui iklan di situs web
Internet; mempromosikan kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai masalah yang melibatkan akses ke
internet untuk populasi global; mengatur dan melakukan lelang Internet; mengatur langganan ke layanan Internet untuk orang
lain; menyediakan dan menyewakan ruang iklan di internet; menyediakan direktori informasi komersial on-line di Internet;
menyediakan informasi direktori komersial melalui Internet; menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam
bentuk mal di situs web internet; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet; organisasi lelang Internet; pemasaran
internet; pemasaran melalui telepon seluler, perlengkapan seluler lainnya, dan melalui internet untuk barang dan jasa, melalui
penawaran ringkasan produk, tautan
internet untuk situs web belanja, infromasi diskon, voucher hadiah (token), voucher hadiah untuk keperluan promosi dan
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komersial, kupon dan cap diskon; pengoperasian usaha situs komunitas di Internet; penjualan busana muslim melalui internet
/ online; penjualan hijab melalui internet / online; penjualan seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan
barang-barang tekstil melalui internet / online; penyebaran bahan-bahan periklanan, pembaharuan bahan-bahan periklanan,
pengumpulan iklan-iklan untuk digunakan sebagai laman web pada internet; penyebaran iklan dan materi iklan melalui
internet; penyebaran iklan melalui Internet; penyebaran iklan untuk orang lain melalui Internet; penyebaran iklan untuk pihak
lain melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan komputer global, regional dan lokal; penyediaan dan
penyewaan ruang iklan di Internet; penyediaan dan penyewaan ruang iklan, terutama di internet; penyediaan direktori
informasi komersil secara online melalui internet; penyediaan informasi bisnis dan komersial dan semua layanan tersebut di
atas disediakan online dari jaringan komputer global, internet atau komputer database; penyediaan informasi komersial melalui
Internet; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis melalui Internet; penyediaan informasi mengenai artikel surat
kabar, majalah atau buku melalui Internet; penyediaan informasi penjualan, bisnis, periklanan dan promosi melalui jaringan
komputer global dan melalui internet; penyediaan jasa ritel online dari situs web internet yang berkaitan dengan tekstil,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk
membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras
suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan konten teks, data, gambar, audio, video,
dan multimedia pra-rekaman yang dapat diunduh dengan biaya atau berlangganan pra-bayar, melalui Internet dan jaringan
elektronik dan komunikasi lainnya; penyediaan ruang di Internet untuk periklanan; penyediaan ruang pada halaman utama
Internet untuk mengiklankan barang dan jasa; penyediaan situs periklanan online yang dapat ditelusuri dan panduan informasi
yang menampilkan barang-barang dan jasa-jasa dari vendor di bidang pernikahan melalui internet; penyewaan ruang iklan di
Internet; penyewaan ruang iklan di Internet untuk iklan pekerjaan; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang
melalui Internet; presentasi perusahaan dan barang serta layanan mereka di Internet; presentasi perusahaan di Internet dan
media lainnya; promosi barang dan jasa pihak lain melalui internet; promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan
internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; providing information the sale of goods offered in the form of shopping malls on
internet websites; salah satu dari layanan yang disebutkan di atas disediakan secara online dari basis data komputer, jaringan
informasi dan / atau Internet; semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer, jaringan informasi
dan/atau internet; studi pasar tentang kebiasaan penggunaan Internet dan loyalitas pelanggan===
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===ANGGOTA BADAN PALSU; Adaptor untuk jalan nafas; Alat Potong Spuit (alat suntik) untuk keperluan medis; Alat
anestesi (pembiusan); Alat bantu jalan beroda untuk membantu pergerakan pasien; Alat bantu pernapasan bayi (CPAP); Alat
diagnostik sinar-X; Alat estetika kulit dengan stimulasi listrik untuk penggunaan medis; Alat estetika untuk kulit (medis); Alat
medis ECG berfungsi untuk mengetahui ritme jantung; Alat medis IBP tranduser berfungsi untuk mengetahui tekanan darah
dalam tubuh melalui darah; Alat medis Laryngoscope berfungsi untuk mambantu proses operasi; Alat medis NIBP berfungsi
untuk mengetahui tekanan darah dalam tubuh; Alat medis monitor Ritme jantung; Alat medis patient plate berfungsi untuk
graunding ketika dilakukan pembedahan; Alat medis sensor SpO2 berfungsi untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah;
Alat medis tabung penghubung berfungsi untuk selang yg digunakan untuk menyedot cairan seperti lendir dan darah; Alat
medis transduser berfungsi untuk alat yg digunakan untuk mengetahui detak jantung janin; Alat monitor jantung janin; Alat
pacu jantung pasien (defibrillator); Alat pemantauan denyut jantung pasien (Patient Monitor); Alat pemantauan denyut nadi
pasien (Pulse meter); Alat pemeriksa darah; Alat pemeriksa komposisi tubuh; Alat pemeriksa saluran kencing; Alat
pemeriksaan darah; Alat pemeriksaan/pengecekan gula darah; Alat pengukur detak jantung; Alat pengukur kadar kolesterol;
Alat pengukur tekanan darah; Alat pengukur tekanan darah arteri; Alat penyedot untuk operasi (vakum); Alat pijat ultrasonik
(Medis); Alat rontgen untuk keperluan dokter hewan; Alat rontgen untuk keperluan gigi; Alat rontgen untuk pencitraan gigi; Alat
suntik untuk keperluan medis; Alat suntik untuk mengambil cairan dari tubuh; Alat terapi dan alat bantu yang disesuaikan
untuk penyandang disabilitas; Alat tes kehamilan; Alat tetes untuk keperluan medis; Alat uji untuk keperluan medis; Alat ukur
kadar gula (glukosa) dalam darah; Alat untuk pernafasan buatan; Alat yang dibentuk untuk melekatkan jaringan pada tulang
(suture anchor); Aparat dan instrument pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan,
anggota badan, mata dan gigi palsu; Aparat dan peralatan urologi; Aparat perawatan kulit untuk tujuan medis; Aparatus
pemutih gigi dengan lampu LED; Aparatus untuk melatih otot untuk keperluan medis; Apparatus yang digunakan dalam
analisa medis; Bahan - bahan untuk penjahitan luka bedah; Bantalan panas untuk tujuan medis; Bantalan pemanas, listrik,
untuk keperluan medis; Barang-barang ortopedi, perban ortopedi untuk sendi-sendi, perban elastis, kit perban ortopedi untuk
sendi; Benang Bedah Untuk Kulit wajah; Benang bedah; Benda - benda ortopedik; Celemek medis untuk kedokteran gigi;
Corong (mouthpieces) untuk peralatan pernapasan untuk pasien; Defibrillator (alat analisis irama jantung); Filter untuk sistem
pernapasan; Foto-foto sinar-X untuk keperluan medis; Gelang untuk digigit bayi yang sedang tumbuh giginya; Gergaji untuk
keperluan pembedahan; Hiperbarik untuk tujuan medis; Implan bedah terdiri dari bahan buatan/tiruan; Implan ortopedi terbuat
dari bahan buatan; Injektor cairan medis; Instrumen bedah untuk menjahit; Instrumen dan peralatan bedah untuk operasi
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invasif minimal; Instrumen dan peralatan medis dan bedah; Instrumen dan peralatan medis dan bedah mata; Instrumen
diagnostic untuk keperluan medis; Instrumen medis yang disterilkan; Instrumen pengukur suhu untuk penggunaan medis;
Instrumen yang berkaitan dengan kesehatan umum, yaitu, instrumen kesehatan, kebugaran, olahraga, dan sensor kesehatan,
monitor, speaker dan display untuk mengukur, menampilkan, melacak, melaporkan, memantau, menyimpan, dan
mentransmisikan data biometrik, detak jantung, pergerakan tubuh, dan kalori yang terbakar; Insufflator (alat penghembusan untuk keperluan medis); Jarum penjahit luka; Jarum suntik medis; Jas untuk operasi; KASA STERIL UNTUK MEDIS; Kantong
penampung darah untuk donor darah (Palang Merah Indonesia); Kantong untuk buang air kecil / kantong urine; Kantong untuk
pengiriman air, larutan garam dan cairan lain, dan kotak pembasmi kuman; Kanula Oksigen (untuk keperluan medis); Kaos
kaki untuk pembengkakan pembuluh darah; Kateter untuk hemodialisis; Kompresor (pembedahan); Kotak yang dipersiapkan
untuk alat-alat medis dan untuk digunakan dokter; Kotak yang dipersiapkan untuk peralatan medis dan untuk digunakan ahli
bedah; Kotak yang dipersiapkan untuk peralatan medis dan untuk digunakan dokter; Kursi toilet untuk keperluan medis; Kursi
untuk Pemeriksaan gigi dan aksessoris gigi lainnya; Kursi untuk kebidanan (Untuk medis); Kursi untuk keperluan medis atau
kedokteran gigi; Label pengukur suhu untuk keperluan medis; Lampu untuk keperluan medis; Lampu unutk keperluan medis;
Lanset, pisau bedah kecil; Lanset/pisau bedah mata dua; Loader jahit untuk instrumen bedah untuk menjahit; Masker bedah
ber-filter tinggi; Masker bedah sekali pakai; Masker bedah yang dapat dipakai ulang; Masker medis; Masker pembiusan;
Masker pernapasan untuk pernapasan buatan; Masker untuk pernapasan non-invasif; Masker untuk terapi wajah; Masker
wajah bio terapi; Masker wajah untuk penggunaan medis; Meja bedah; Mesin Hemodialis; Mesin Sinar-X untuk keperluan
medis (alat rontgen); Mesin dialisis (untuk keperluan pencucian darah); PERLAK BAYI; Pakaian kompresi ketat untuk
keperluan medis; Pakaian medis; Pakaian untuk pemeriksaan pasien; Pakaian untuk ruang operasi; Pass Box Antiradiasi
untuk keperluan laboraturium yang digunakan untuk transfer barang antara dari dalam ruang steril ke luar ruangan; Pass Box
untuk keperluan laboraturium yang digunakan untuk transfer barang antara dari dalam ruang steril ke luar ruangan; Pelapis
dijual sebagai komponen terpadu dari implan ortopedi buatan; Pelapis dijual sebagai komponen terpadu dari implan ortopedi
buatan yang digunakan dalam rekonstruksi sendi atau operasi penggantian sendi; Pembersih lidah; Pendan untuk anestesi;
Penghilang pokok bedah; Penunjang pergelangan tangan untuk keperluan medis; Penutup kepala untuk keperluan medis
(nurse cap); Penyangga (pendukung) medis yang ketat saat dikenakan; Penyangga (pendukung) ortopedi; Penyangga tapak
kaki untuk alas kaki; Penyangga-penyangga untuk tujuan medis; Penyemprot untuk keperluan medis; Perabot khusus dibuat
untuk keperluan medis; Peralatan (terapeutik) untuk membersihkan, merawat, mengkondisikan, memperbaiki,
mengencangkan, mengelupas dan memperbarui kulit; Peralatan Kecantikan; Peralatan Kecantikan Frekuensi Radio; Peralatan
Laboratorium untuk Tujuan Diagnostik Medis; Peralatan Untuk Digunakan Dalam Analisis Medis; Peralatan dan instrumen
dokter hewan; Peralatan dan instrumen medis; Peralatan dan instrumen medis untuk pemberian obat transdermal yang terdiri
dari jarum mikro dan tempelan perekat; Peralatan dan perkakas pembedahan; Peralatan dan perlengkapan pijat dan mobilitas;
Peralatan dan perlengkapan untuk keperluan bedah, medis, gigi, kedokteran hewan; Peralatan hemodialisis; Peralatan infus
untuk tujuan terapi; Peralatan kesehatan umum, yaitu kesehatan, kebugaran dan olahraga, serta sensor, monitor dan layar
kesehatan untuk mengukur, menampilkan, mencari, memantau, menyimpan dan mengirimkan data biometrik, detak jantung,
pergerakan badan serta pembakaran kalori; Peralatan medis untuk pengujian diagnostik in vitro; Peralatan ortodontik (untuk
perawatan gigi); Peralatan pencitraan resonansi magnetik; Peralatan pernapasan medis untuk digunakan dalam terapi CPAP
untuk pasien yang bernapas secara spontan; Peralatan pernapasan neonatal untuk digunakan dalam terapi CPAP; Peralatan
pernapasan portabel untuk pasien untuk digunakan dengan sumber oksigen portabel, khususnya silinder oksigen; Peralatan
pernapasan portabel untuk pasien untuk dihubungkan dengan suplai gas pusat stasioner, eksternal; Peralatan transpirasi
medis; Peralatan uji diagnostik medis; Peralatan untuk keperluan diagnostic (medis); Peralatan untuk pengujian darah;
Perangkat Pelindung Mata; Perangkat saluran selang darah (Blood Tubing Line Set); Perban untuk membantu persendian,
anatomi; Perkakas dan pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, lengan mata
dan gigi palsu, barang-barang ortopedi, bahan-bahan benang bedah; Perlak untuk bayi yang tidak berdaya untuk buang air
kecil atau besar; Pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas ilmu kedokteran yang termasuk dalam kelas 10; Pisau
anatomi/pisau bedah; Pompa jarum suntik dan pompa infus; Pompa untuk menyalurkan makanan [alat medis]; Probe suhu
untuk keperluan medis; Rapid test; Robot penunjang pengobatan dalam, dan mesin serta instrumennya; Ruang pelembapan
untuk sistem tabung pernapasan; Saluran pembuangan untuk keperluan medis; Sarung tangan karet untuk untuk tujuan
medis; Sarung tangan lateks obgyn untuk keperluan medis; Sarung tangan lateks untuk keperluan bedah; Sarung tangan
lateks untuk keperluan medis; Sarung tangan nitrile untuk keperluan medis; Sarung tangan pelindung untuk tujuan bedah;
Sarung tangan pelindung untuk tujuan gigi; Sarung tangan pelindung untuk tujuan hewan; Sarung tangan pelindung untuk
tujuan medis; Sarung tangan pemeriksaan untuk tujuan medis; Sarung tangan untuk keperluan medis; Scanner CT Sinar-X;
Selang infus; Sensor suhu untuk penggunaan medis; Sensor untuk mengukur suhu dari udara pernapasan untuk digunakan
dalam aparatus pernapasan medis; Sistem pernapasan buatan yang disegel, ditutup untuk pasien, meliputi peralatan
pernapasan pasien, pelembab gas pernapasan dan masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Sistem
tabung pernapasan dengan permukaan dipanaskan; Sol sepatu ortopedi; Tabung pernapasan; Tabung pernapasan dengan
permukaan dipanaskan; Tabung sinar-X untuk keperluan medis; Tabung tambahan untuk tabung pernapasan; Tabung untuk
bernapas yang digunakan dalam pengiriman udara dan gas ke dan jauh dari pasien; Tabung untuk bernapas, khususnya
tabung yang merupakan aksesoris untuk pernapasan dan anestesi; Tabung vakum yang digunakan untuk pengujian sampel
darah; Tandu Kursi; Tandu Paduan Aluminium Scoop; Tandu Paduan Aluminium untuk ambulans; Tempat buang air kecil
yang dapat dibawa-bawa (portabel); Tempat tidur beroda untuk keperluan medis; Tempat tidur hidrostatik untuk keperluan
medis; Tempat tidur khusus dibuat untuk tujuan medis; Tempelan pendingin untuk keperluan medis; Thermometer; Tirai ruang
bedah; Tongkat penopang tubuh; Tongkat penopang untuk keperluan medis; Ujung tongkat penopang untuk orang cacat;
Wadah khususnya diadaptasi untuk membuang limbah medis yang terkontaminasi; Wadah untuk keperluan membasuh mata
(alat medis); Wadah untuk memberi obat; Wadah yang dibuat khusus untuk pembuangan hasil medis; alat bantu berjalan; alat
bantu dengar digital; alat bantu dengar elektronik; alat bantu jalan untuk penyandang cacat; alat bedah dan medis dalam
bentuk alat perangsang untuk rehabilitasi otot; alat couter yaitu peralatan yang digunakan untuk sunat; alat di luar tubuh
dipasang pada orang berbaring di ranjang terapi yang dapat memberikan kompresi sekuensial dengan bantuan lilitan
pasangan manset di kaki pada fase diastolik dan dekompresi pada fase sistolik yang dapat dikontrol baik tekanan, frekuensi
maupun waktunya secara otomatis dengan sinkronisasi EKG dan atau lainnya yang dapat membuat aliran balik di pembuluh
darah ke jantung; alat konterpulsasi jantung eksternal yang diperkuat / enhanced noninfasif; alat medis dalam bentuk sensor
untuk memantau pasien sebelum, selama atau setelah bedah ortopedi; alat medis untuk analisis gaya berjalan; alat medis
untuk digunakan dalam donor darah dengan kantong darah; alat medis untuk pengujian darah, cairan tubuh dan jaringan; alat
medis, yaitu, sistem robot bedah yang terdiri dari lengan robot bedah, sensor, kamera, instrumen bedah, perangkat lunak
untuk pengelolaan operasional dari sistem, monitor video, peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi, unit
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tampilan visual, peralatan perekam dan tampilan optik (optical viewing), kontrol elektronik, penyangga (stand) dari kamera
navigasi, penyangga (stand) dari lengan robot serta layar sentuh, semua dijual sebagai satu unit; alat pacu jantung; alat
pelindung diri untuk keperluan medis; alat pembawa cairan amalgam (penambal gigi); alat pembersih untuk keperluan
kedokteran gigi; alat pengujian gula darah untuk tujuan diagnostik medis; alat suntik obat; alat terapi dan bantu diadaptasi
untuk penyandang cacat; alat terapi elektromagnetik frekuensi tinggi; alat ukur laju aliran darah; alat untuk mengambil sampel
cairan tubuh; alat untuk mengukur kadar oksigen dalam tubuh untuk tujuan medis; alat untuk terapi; alat-alat penghisap listrik
untuk kotoran yang menyumbat pori untuk keperluan rumah tangga; analisis untuk identifikasi bakteri untuk tujuan medis;
aparat bedah dan instrumen untuk digunakan gigi; aparat bedah dan instrumen untuk digunakan hewan; aparat bedah dan
instrumen untuk penggunaan medis; aparat bedah dan instrumen untuk penggunaan medis, gigi atau kedokteran hewan;
aparat dan instalasi untuk produksi sinar-X, untuk tujuan medis; aparat dan instrumen untuk terapi radioisotop; aparat
elektroforesis untuk tujuan medis; aparat infus untuk tujuan terapeutik; aparat latihan fisik untuk tujuan medis; aparat
pencitraan diagnostik untuk tujuan medis; aparat radiologi untuk tujuan medis; aparat rehabilitasi tubuh untuk tujuan medis;
aparat stimulasi elektronik untuk tujuan terapi fisik; aparat untuk operasi non-invasif; aparatur bedah; aparatur diagnostik
ultrasonik untuk tujuan medis; aparatur filter gas yang digunakan dalam operasi laparoskopi; aparatur ginekologi; aparatur
hewan; aparatur ortopedi; aparatur ortopedi tulang belakang; aparatur radioterapi; aparatur transfusi darah; aparatus drainase
luka; aparatus untuk mengambil sampel darah; aparatus untuk terapi rileksasi otot; aparatus, perangkat dan artikel untuk
merawat bayi; aplikator untuk sediaan farmasi; atomizers untuk tujuan medis; bahan dan perlengkapan jahit; bantal untuk
keperluan medis; bantalan pemanas kimia diaktifkan untuk tujuan medis; bantalan untuk gips ortopedi; bantu berjalan untuk
tujuan medis; bedah dan peralatan medis dan instrumen; bedah implan terdiri dari bahan buatan untuk menggantikan jaringan
manusia; bedah implan terdiri dari bahan buatan untuk regenerasi jaringan gusi; benang untuk tujuan medis; benang, bedah;
botol bayi; botol infus; catgut bedah; cauteries listrik untuk keperluan bedah; celana ketat kompresi untuk tujuan medis; celana
kompresi; cermin untuk dokter gigi; defibrillator eksternal; denyut nadi monitor; depressors lidah; depressors lidah untuk tujuan
medis; dilator dubur; dilator ginekologi; dilator serviks; dilator urologi bedah; dilator vagina; dot untuk bayi; dukungan medis
kaus kaki; dukungan medis stoking; electroencephalographs; electrolarynxes; elektrik dipanaskan bantalan, bantal dan
selimut, untuk tujuan medis; elektroda defibrilasi jantung; elektroda jantung; elektroda untuk defibrillator eksternal; elektroda
untuk penggunaan medis; elektrokardiograft untuk tujuan hewan; endoskopi untuk tujuan medis; esophagoscopes; filter untuk
masker pernapasan untuk penggunaan medis; frame berjalan bagi penyandang cacat; gaun bedah; gaun medis; gaun
pemeriksaan pasien pakai; generator frekuensi tinggi untuk tujuan medis; gigi palsu; glukometer; gunting untuk operasi;
gunting untuk tujuan medis; ice pack untuk kompress; implan [prostesis] untuk digunakan dalam operasi rahang; implan
[prostesis] untuk digunakan dalam operasi tulang rahang; implan [prostesis] untuk digunakan dalam tendon; implan [prostesis]
untuk ligamen; implan [prostesis] untuk operasi tulang; implan bedah yang terbuat dari bahan buatan; implan laring buatan;
implan mata yang terbuat dari bahan buatan; implan ortopedi buatan; implan sendi ortopedi; implan tulang terbuat dari bahan
buatan; implan tulang terbuat dari keramik; infus set; injector insulin; injector insulin dijual kosong; injector suntik; inkubator
untuk bayi; inkubator untuk tujuan medis; instrumen bedah untuk digunakan dalam bedah ortopedi; instrumen bedah untuk
digunakan dalam bedah ortopedi dan tulang belakang; instrumen bedah untuk digunakan dalam operasi tulang belakang;
instrumen dan peralatan ginekologi; instrumen dan peralatan kebugaran (wellness) umum, yaitu, perangkat pemantauan
kesehatan untuk memperkirakan konsumsi oksigen maksimal.; instrumen dan peralatan kebugaran (wellness) umum, yaitu,
perangkat pemantauan kesehatan untuk menyimpan, menyampaikan, melacak, mengukur dan menampilkan data biometrik,
gerakan tubuh, tidur, detak jantung, dan kalori terbakar; instrumen dan peralatan untuk perawatan bedah dan medis ostomi
dan inkontinensia; instrumen dan peralatan untuk perawatan medis dan bedah luka; instrumen dan peralatan untuk perawatan
medis dan bedah sistem saluran kemih dan untuk rekonstruksi dasar panggul; instrumen dan peralatan urologi; instrumen
ginekologi; instrumen ginekologi untuk memeriksa organ reproduksi perempuan; instrumen hewan; instrumen injeksi tanpa
jarum; instrumen medis; instrumen pembedahan untuk digunakan dalam pembedahan ortopedi yang melibatkan sendi;
instrumen pemotong bedah; instrumen untuk digunakan dalam kedokteran gigi palsu; instrumen untuk digunakan dalam
operasi gastrointestinal; instrumen untuk pijat; irigator dan bagian-bagiannya berupa tabung drainase, pompa, selongsong,
kantong dan regulator untuk keperluan medis.; jahitan bedah; jarum bedah; jarum biopsi; jarum injeksi untuk tujuan medis;
jarum suntik; jarum suntik gigi; jarum suntik insulin; jarum suntik sekali pakai; jarum suntik sekali pakai untuk tujuan medis;
jarum suntik untuk injeksi; jarum suntik untuk tujuan medis; jarum suntik vagina; jarum untuk tujuan medis; jas scrub bedah;
kaki bionik dpt dipakai untuk tujuan ortopedi; kaku tegap kaset [perban mendukung]; kamera endoskopi untuk tujuan medis;
kantong drainase luka; kantong kolostomi; kantong urin; kanula irigasi untuk laparoskopi; kasur untuk tujuan medis; kasus
cocok untuk peralatan medis; kasus untuk instrumen medis dan bedah; kateter; kateter balon; kateter bedah; kateter
intrakardial; kateter intravena; kateter medis; kateter uretra; kaus kaki kompresi; kaus kaki kompresi untuk tujuan medis atau
terapi; kaus kaki medis; kaus kaki untuk penderita diabetes; kaus kompresi; kawat gigi siku untuk tujuan medis; kawat
melengkung untuk gigi; kerekan untuk mengangkat pasien; kerekan untuk pasien; kimiawi diaktifkan kompres dingin untuk
tujuan medis; kimiawi diaktifkan paket gel dingin untuk tujuan medis; kimiawi diaktifkan paket gel panas untuk tujuan medis;
koleksi tas darah untuk tujuan medis; kompresi kaus kaki; kompresi stoking; kompresi thromboprophylaxis stoking; korset
untuk tujuan medis; kursi perawatan pasien medis; kursi prosedur medis; lampu bedah; lampu untuk tujuan medis;
laryngoscopes; layar radiologi untuk tujuan medis; lengan kompresi untuk anak sapi; lengan kompresi untuk kaki; lengan
kompresi untuk lengan; lengan kompresi untuk lutut; lengan kompresi untuk pergelangan tangan; lengan kompresi untuk siku;
lulus kaus kaki kompresi; magnetic resonance imaging [MRI] peralatan untuk keperluan medis; magnetic resonance imaging
[MRI] scanner; magnetic resonance tomography [MRT] aparatur; manset kompresi; masker bedah; masker laryngeal; masker
pelindung hidung untuk penggunaan medis; masker pelindung mulut untuk penggunaan medis; masker pelindung wajah
untuk penggunaan medis; masker pelindung wajah untuk perlindungan terhadap infeksi virus; masker pernapasan pelindung
untuk aplikasi bedah; masker pernapasan pelindung untuk penggunaan bedah; masker pernapasan pelindung untuk
pernapasan buatan; masker pernapasan pelindung untuk tujuan bedah; masker pernapasan pelindung untuk tujuan medis;
masker pernapasan untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk isolasi debu untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk
melindungi terhadap infeksi virus; masker sanitasi untuk tujuan serbuk sari isolasi; masker untuk digunakan oleh tenaga
medis; masker wajah pelindung untuk penggunaan gigi; medis mikro-tusuk jarum perangkat untuk jerawat mengobati, bekas
luka dan stretch mark; mendukung lutut untuk tujuan medis; mendukung ortopedi; mendukung pergelangan kaki untuk tujuan
medis; mendukung tennis elbow; menjatuhkan pipet untuk tujuan medis; mesin latihan untuk tujuan rehabilitatif medis; mesin
reflexologi untuk keperluan medis; mesin untuk menjepit, memijat dan menekan untuk keperluan medis; monitor denyut
jantung; monitor jantung janin; monitor respirasi; monitor suhu untuk tujuan medis; monitor tekanan darah; nebulizers untuk
mengelola obat aerosol sistem pernapasan pasien; nebulizers untuk terapi pernafasan; nebulizers untuk tujuan medis;
oximeters pulsa; pakaian kompresi pasca-operasi; pakaian pelindung untuk keperluan medis; panggul sabuk koreksi untuk
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pengobatan sakit pinggang; pejalan kaki untuk penyandang cacat, pasien dan orang tua; pelindung wajah transparan untuk
digunakan oleh tenaga medis; pemeriksaan medis lampu; pemotong bedah; pengganti tulang untuk tujuan bedah; pengukur
denyut nadi; penutup sepatu bedah; peralatan analisis medis untuk tujuan medis; peralatan bedah; peralatan dan instrumen
laparoskopi untuk pemeriksaan medis; peralatan dan instrumen medis dan pembedahan untuk digunakan dalam bedah
ortopedi; peralatan dan instrumen medis untuk digunakan dalam operasi; peralatan dan instrumen medis untuk memantau
tanda-tanda vital; peralatan dan instrumen untuk keperluan bedah, medis, gigi, dan kedokteran hewan; peralatan dan
perangkat kesehatan umum untuk mengukur, menampilkan, mencari, memantau, menyimpan dan mengirimkan data
biometrik, detak jantung, pergerakan badan serta pembakaran kalori; peralatan diagosa untuk keperluan medis; peralatan
kedokteran gigi; peralatan medis; peralatan medis berupa alat dan sistem perangkat lunak dalam satu unit yang digunakan
untuk menentukan lokasi pembedahan dalam tubuh pasien; peralatan medis dan instrumen untuk bedah kosmetik; peralatan
medis dan instrumen untuk bedah rekonstruksi; peralatan medis dan instrumen untuk bedah saraf; peralatan medis dan
instrumen untuk operasi angioplasti; peralatan medis dan instrumen untuk operasi darurat; peralatan medis dan instrumen
untuk operasi eksplorasi; peralatan medis dan instrumen untuk operasi elektif; peralatan medis dan instrumen untuk operasi
endoskopi; peralatan medis dan instrumen untuk operasi endovascular; peralatan medis dan instrumen untuk operasi jantung;
peralatan medis dan instrumen untuk operasi laparoskopi; peralatan medis dan instrumen untuk operasi ortopedi; peralatan
medis dan instrumen untuk operasi transplantasi; peralatan medis untuk aktivitas jantung merekam; peralatan medis untuk
deteksi, diagnosis, dan penyaringan penyakit; peralatan medis untuk digunakan dalam laparoskopi; peralatan medis untuk
karet memijat; peralatan medis untuk luka penutupan; peralatan medis untuk melakukan tes immunoassay kromatografi;
peralatan medis untuk perbaikan disc tulang belakang; peralatan medis untuk perbaikan disc tulang belakang dalam sifat
implan tulang belakang disc yang terbuat dari zat-zat buatan; peralatan medis untuk trakeostomi perkutan; peralatan medis,
yaitu sistem visualisasi dan menargetkan pembedahan untuk digunakan selama bedah ortopedi yang terdiri dari bantalan
ECG, penanda posisi, aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh, ponsel (mobile phone) dan tempat ponsel (mobile phone
case), semuanya dijual sebagai satu unit dan digunakan untuk mengumpulkan dan mentransmisikan data pasien selama
bedah ortopedi; peralatan olahraga secara manual dioperasikan untuk tujuan terapi fisik; peralatan olahraga untuk tujuan
rehabilitatif medis; peralatan olahraga untuk tujuan terapi fisik; peralatan robot untuk digunakan oleh praktisi kesehatan dalam
prosedur pembedahan; peralatan sunat; peralatan untuk diagnosis klinis; perangkat anastomosis; perangkat infus untuk
keperluan medis; perangkat medis; perangkat medis untuk mengukur berat badan dan memperkirakan persentase lemak
tubuh; perangkat mikro-tusuk jarum medis; perangkat perlindungan terhadap sinar-X, untuk tujuan medis; perangkat untuk
menyuntikkan obat-obatan; perban dukungan ortopedi; perban elastis; perban kompresi; perban lutut, ortopedi; perban
pendukung; perban plester untuk tujuan ortopedi; perekam denyut jantung; perisai perlindungan wajah untuk tujuan medis;
perkakas medis dan pembedahan yang digenggam untuk digunakan dalam kombinasi dengan sistem navigasi pembedahan,
khususnya instrumen dan pekakas pembedahan yang dapat dilacak; picks telinga; pijat aparat leher; pipet elektronik untuk
tujuan medis; pisau bedah; pisau bedah listrik untuk keperluan bedah; pisau untuk tujuan bedah; pisau untuk tujuan medis;
pispot untuk pasien yang terbaring sakit; pita pengikat untuk kawat gigi; plester gips untuk tujuan ortopedi; plester kinesiologi;
pointer laser untuk keperluan medis; pompa untuk alat kesehatan jantung guna memompa darah yang diperkuat / enhanced;
pompa untuk tujuan medis; port akses vaskular untuk tujuan medis; portabel perangkat kemih plastik yang memungkinkan
perempuan untuk berdiri saat buang air kecil; probe jantung; ray ultraviolet lampu untuk tujuan medis; resusitasi
cardiopulmonary [CPR] masker; retraktor bedah; robot medis atau kedokteran hewan; robot operasi laparoskopi, dan mesin
serta instrumennya; robot radioterapi, dan mesin serta instrumennya; robot rehabilitasi, dan mesin serta instrumennya; robot
terapi galvanik atau hipertermik, dan mesin serta instrumennya; robot untuk mengoperasikan kateter, dan mesin serta
instrumennya; robot untuk pemeriksaan rontgen dan mesin serta instrumennya; rompi kompresi; sabuk bersalin; sabuk
ostomy; sabuk untuk terapi; sabuk untuk tujuan medis; sarung tangan bedah; sarung tangan karet untuk tujuan bedah; sarung
tangan karet untuk tujuan medis; sarung tangan kompresi; sarung tangan pelindung untuk digunakan oleh orang yang bekerja
di kedokteran gigi; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan gigi; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan hewan;
sarung tangan sekali pakai untuk tujuan bedah; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan medis; sarung tangan untuk
keperluan gigi; sarung tangan untuk keperluan hewan; sarung tangan untuk pemeriksaan medis; sarung tangan untuk tujuan
medis; sarung untuk tujuan medis; sarung urin; sekrup tulang; selimut, listrik, untuk keperluan medis; semprot kaleng [aerosol
dispenser] untuk tujuan medis; sendi buatan; sendi pinggul buatan; sendi pinggul implan dan bagian-bagiannya terbuat dari
bahan buatan; sendok garpu bedah; sepatu pelatihan ortopedi; sepatu untuk tujuan medis; sistem alat medis yang terdiri dari
sistem perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang berisi alur kerja pembedahan digital untuk bedah ortopedi; sistem
alat medis, yaitu sistem perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk digunakan dalam bedah ortopedi untuk
mendokumentasikan informasi pasien atau peristiwa yang berkaitan dengan bedah ortopedi dan untuk menyediakan solusi
pelatihan untuk bedah ortopedi; skrup untuk tulang gigi; sling untuk tujuan medis; sol ortopedi magnetik untuk sepatu; sol
untuk sepatu ortopedi; spatula untuk tujuan gigi; spatula untuk tujuan medis; specula; specula pakai; specula vagina; splints
ortopedi atau bedah; spons bedah; stapler bedah; stapler kulit bedah; staples bedah; stetoskop; stoking [kaus kaki medis];
stoking kompresi; tabung dan peralatan medis untuk pemberian makanan [alat medis]; tabung endobronkial; tabung
endotrakeal; tabung infus; tabung trakeostomi; tabung untuk digunakan dengan kanula; tabung untuk digunakan dengan
kateter; tabung untuk makanan enteral; tali tandu; tang untuk tujuan medis; tas kolostomi; tekstil anti-mikroba untuk
penggunaan medis; telinga plugs kustom untuk tuna rungu; termometer digital untuk tujuan medis; termometer inframerah
untuk tujuan medis; termometer klinis; termometer untuk anak-anak; termometer untuk tujuan medis; tiang infus untuk
keperluan medis; tirai pembedahan mata; tongkat berjalan untuk tujuan medis; topi bedah; transfusi set; tubing medis; tubing
medis untuk digunakan dalam prosedur vaskular; tubing medis untuk irigasi; tubing medis untuk obat administrasi; tubing
medis untuk transfusi; tulang buatan untuk implantasi; tulang rawan buatan; tulang rawan buatan yang terbuat dari bahan
sintetis; underpads; underpads pakai; usungan, roda; vaporizers untuk pengobatan kondisi pernafasan atas; vaporizers untuk
tujuan medis; ventilator medis; wadah secara khusus disesuaikan untuk pembuangan instrumen medis, jarum suntik, dan
limbah medis terkontaminasi lainnya===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033686
: 18/05/2021 14:32:42
:
: XU CAIYUN

540 Etiket

: No.13 Laoshang Villagers Group, Zhiyuan Village, Xiangsi Township, Yueyang
County, Hunan Province, China
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Home Dekoration Shop + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Hitam dan Putih.
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha;
Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Administrasi sistem dan portal daring yang memungkinkan promosi kegiatan
kebugaran dan kesehatan; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen ekspor-impor peralatan dan
perlengkapan bayi; Agen penjualan; Agen-agen Penjualan Elektronik; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui
jaringan-jaringan komputer global; Aktivitas konsultasi manajemen; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan;
Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Asistensi bagi konsumen untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa
melalui jaringan komputer global; Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; Counter untuk penjualan es krim;
DEPARTMENT STORE; Dealer motor; Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; Distribusi materi publisitas (selebaran,
prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk penjualan jarak jauh) baik yang melintasi perbatasan atau tidak;
Distributor Elektronik; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; Distributor peralatan dan perlengkapan
bayi; Distributor perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Gerai penjualan makanan dan
minuman; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan
komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan
penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode pemberian diskon hak istimewa; Impor, ekspor, promosi
penjualan untuk pihak ketiga dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata,
bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik;
Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Invoicing perpajakan; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen
penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik;
Jasa akunting; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk farmasi; Jasa distribusi; Jasa ecer yang berkaitan dengan
peralatan teknologi informasi; Jasa evaluasi komersial; Jasa grosir; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan
(merger) dan pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman;
Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa
konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan pelelangan
secara online; Jasa layanan pengadaan produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk
bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin dan instrumen-instrumen pneumatik atau hidrolik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan
komunikasi informasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
peralatan dan instrumen audio dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video,
atau penerima audio-video; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi
kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan
minuman; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated
External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat
berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di
bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik
untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran
gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA
untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu,
mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk
keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat
bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh
manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel
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untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam),
mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap
debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara
elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk
keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk
keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot); Jasa
layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real
estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel
dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium,
apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Jasa
marketing untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan
via website; Jasa pemberian nasihat mengenai produk farmasi untuk keperluan diet; Jasa pemesan dan penjualan barang
secara online; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari
pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan
mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat,
tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan
barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang
melalui pos atau remote control media elektronik dan melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa
pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa pengadaan teh hijau untuk orang lain;
Jasa pengurusan dan perijinan stnk; Jasa penjualan alat - alat berkemah; Jasa penjualan alat kendali jarak jauh; Jasa
penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan
barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan drone dan drone kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa
penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan
grosir untuk pemanas air, peralatan dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan permainan video yang
dapat diunduh; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan online untuk pakaian bersepeda;
Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda
listrik; Jasa penjualan parfum dan wewangian; Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan perlengkapan berkemah; Jasa
penjualan perlengkapan mendaki gunung; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan ritel dan
grosir untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik; Jasa penjualan suku cadang alat - alat
musik; Jasa penyediaan fasilitas biro bisnis; Jasa perantara komersial dalam bidang peralatan komunikasi yang portabel,
yaitu, handset, walkie-talkie, telepon-telepon satelit dan asisten digital pribadi (PDA), telepon-telepon bergerak; Jasa perantara
komersial untuk alat pemanas; Jasa perantara komersial untuk komputer-komputer; Jasa perantara komersial untuk mesin
dan perlengkapan kantor; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa
perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan
peralatan medis; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin; Jasa perantara komersial untuk
mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa
perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga; Jasa perantara komersial untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara
komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa
perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal
Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan
kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk
keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang
medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis,
sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan
kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa perantara
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komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan
medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagianbagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi
sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk diagnosa (diagnostic reagent) untuk keperluan medis; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan
tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga
listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan
rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa perantara komersial untuk
produk-produk farmasi; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa perdagangan eksporimpor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang; Jasa periklanan dan pemasaran yang
dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari
pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan
bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral; Jasa pialang penjualan barang; Jasa
pialang untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan
komputer dan situs web (website); Jasa publisitas luar ruangan; Jasa ritel dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang
menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata
pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai
plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempattempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; Jasa ritel sehubungan dengan
pemutar media portabel; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; Jasa ritel yang berkaitan dengan tekstil,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (ecigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok,
korek api, alat penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok
elektronik; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir yang menampikan peralatan dan instrumen medis
untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan
rumah tangga; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang
menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian,
penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa
toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio,
video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko
retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer,
rekaman audio, publikasi elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan
instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika;
Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat
wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin;
Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan
penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Jasa-jasa kliping berita; Jasa-jasa penyediaan informasi, dan
layanan jual beli tentang akar rumput; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkat-perangkat keras dan barangbarang yang berkaitan dengannya; Kampanye pasar; Keagenan tenaga kerja; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Konsultasi
manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua
angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri
konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan,
asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan
bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan,
perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi; Konsultasi perdagangan produk
UMKM di dalam dan luar negeri; Konsultasi sarana dan pra sarana bagi kegiatan UMKM; Konsultasi yang berkaitan dengan
hubungan masyarakat; Layana agen penjualan yang menampilkan penggorengan; Layanan administrasi bisnis yang
disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan agen penjualan untuk pintu
lipat dari logam; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat non-logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan alas kaki
untuk mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat penggosok
tubuh; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat
gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan agen penjualan yang menampilkan
aparatus perawatan gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan bagasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
bantal Korea, Bangsuk; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan agen penjualan yang
menampilkan botol terisolasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan buku dan publikasi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan agen penjualan yang
menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan agen
penjualan yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kantong dengan
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penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan karpet; Layanan agen penjualan yang
menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan
keranjang sampah; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen
penjualan yang menampilkan kertas perak; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan
elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali digital; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali elektrik
yang dapat dilipat; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
lemari bukan logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan panci
untuk memasak; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan agen penjualan yang menampilkan pemanggang; Layanan agen penjualan
yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan
agen penjualan yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen penjualan yang menampilkan penjernih udara untuk
kendaraan; Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan
dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan perlengkapan mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sediaan untuk
memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan agen penjualan yang menampilkan serbet; Layanan agen
penjualan yang menampilkan setrika uap; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sterilisasi pengering
piring; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas kecil
untuk bepergian; Layanan agen penjualan yang menampilkan tembakau; Layanan agen penjualan yang menampilkan tempat
dan kotak sabun; Layanan agen penjualan yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tikar; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan
agen penjualan yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan tusuk gigi;
Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan agen
penjualan yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah
plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multiguna; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan agen penjualan
yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan lapisan
kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan peralatan memasak portabel untuk
penggunaan di luar ruangan; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk
penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan
pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas
rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca
lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain.; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan
dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang;
Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen
usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data tersebut
menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan distribusi dalam
bidang perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer, program permainan, konten permainan
komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan
fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan iklan yang
berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel
perangkat keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon,
potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain;
Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras logam; Layanan konsultasi
untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan manajemen
bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan manajemen risiko
bisnis; Layanan nasehat untuk informasi bisnis dan akuntansi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan
sosial dengan bisnis; Layanan pemrosesan kantor; Layanan pengaturan rapat perusahaan; Layanan pengembangan bisnis,
seperti menyediakan bantuan untuk perusahaan pemula milik pihak lain; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel
online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan penyedia informasi secara
daring termasik informasi terkait dengan pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu kredit.; Layanan penyedia
informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan perantara bisnis; Layanan perantara yang
berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan promosi dan publisitas; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan ritel
online barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki; Layanan ritel online
yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online
yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan dengan
tutup kepala; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian; Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar, minyak bumi, minyak,
pelumas, gemuk; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil;
Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko grosir yang menampilkan alas kaki untuk
mandi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan alat penggosok
tubuh; Layanan toko grosir yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko grosir yang menampilkan
alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan
toko grosir yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko grosir yang menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan
toko grosir yang menampilkan deterjen untuk keperluan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk abrasif untuk
menggosok kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko grosir yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko grosir yang menampilkan
kabinet dan lemari plastik; Layanan toko grosir yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
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Layanan toko grosir yang menampilkan karpet; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan
domestik atau rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko grosir yang
menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan kertas perak; Layanan toko
grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko grosir
yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali digital; Layanan toko
grosir yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan
toko grosir yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan lemari
bukan logam; Layanan toko grosir yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko grosir
yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko grosir
yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir yang menampilkan pemanggang; Layanan toko grosir yang
menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan penggorengan; Layanan toko grosir yang
menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko grosir yang
menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko grosir
yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak portabel
untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko grosir yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan
lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan serbet; Layanan toko grosir yang menampilkan
setrika uap; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat untuk
membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko grosir yang menampilkan tas
dan dompet; Layanan toko grosir yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko grosir yang menampilkan teko
kopi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan toko grosir yang menampilkan tepung
dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko grosir yang menampilkan tikar; Layanan toko grosir yang menampilkan
tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko
grosir yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan
makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko grosir yang
menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah rumah tangga
portabel multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko
grosir yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko ritel menampilkan selempang
jendela dari logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko ritel online; Layanan toko
ritel online menampilkan rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman video, dan produk yang
terkait dengan musik; Layanan toko ritel online yang menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang
menampilkan topi; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel untuk engsel
pintu dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat non-logam; Layanan toko
ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko ritel
yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang
dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko ritel yang menampilkan
alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang
menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang
menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus perawatan gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko ritel yang menampilkan blender tangan nirkabel;
Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko ritel yang menampilkan cangkir bukan logam mulia;
Layanan toko ritel yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan gantungan
baju; Layanan toko ritel yang menampilkan gulungan toilet; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk abrasif untuk
menggosok kulit; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko ritel yang menampilkan
kabinet dan lemari plastik; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
Layanan toko ritel yang menampilkan karpet; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan
domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko ritel yang menampilkan
keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan kertas perak; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak
esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak makanan
pendamping; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali digital; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko ritel yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara
untuk makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko ritel yang menampilkan
panggangan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang menampilkan
pemanggang; Layanan toko ritel yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan
pembungkus untuk penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel
yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang
menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel
yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan memasak portabel
untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko ritel yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya
untuk keperluan mencuci; Layanan toko ritel yang menampilkan serbet; Layanan toko ritel yang menampilkan setrika uap;
Layanan toko ritel yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat untuk membersihkan;
Layanan toko ritel yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet;
Layanan toko ritel yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko ritel yang menampilkan tempat dan kotak
sabun; Layanan toko ritel yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko ritel yang
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menampilkan tikar; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang
menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko ritel yang
menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
dapur; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan
barang dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web secara ritel
online; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online;
MINI MARKET; Manajemen Usaha; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen bisnis dan layanan
konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare
dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan; Manajemen bisnis dan pengoperasian
hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain; Manajemen data; Manajemen usaha dan operasi
pusat data; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Membantu perusahaan-perusahaan untuk
mendapatkan kontrak pemerintah; Memberikan informasi dan analisis yang berkaitan dengan data pasar ekonomi;
Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website);
Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan informasi,
berita, dan komentar di bidang bisnis hiburan; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web
ritel online orang lain; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi pelacakan mengenai pelacakan aset dalam
perjalanan, yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis;
PASAR SWALAYAN; PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pemasangan poster; Pemasaran dan periklanan pada
jasa keuangan dan asuransi; Pembelian Madu dan Hasil produksi madu; Pembukuan perniagaan; Pembukuan perusaahan;
Pemotongan pajak; Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Penelitain Perniagaan; Penelitian perniagaan
dan pemasaran madu; Penempatan personel, yaitu jasa penyediaan pekerja terlatih dan material untuk mengelola dan
mengerjakan pembersihan peralatan industri dengan benar, yaitu, reaktor, kapal, tangki, menara vakum, penukar panas,
perpipaan, kolom penyulingan, dan peralatan industri lainnya.; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan
barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengaturan dan
pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; Pengelolaan arsip perniagaan;
Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengelolaan informasi perpajakan; Pengelolaan laporan
proyek bisnis; Pengiklanan di surat kabar; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Penjualan
barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan
barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris
barang-barang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris peralatan
dan perlengkapan selam; Penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai data demografis; Penyediaan informasi
komersial melalui internet global; Penyediaan informasi komersial melalui jaringan komputer; Penyediaan informasi konsumen
melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi,
termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa layanan
informasi publisitas; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Penyediaan program penghargaan insentif bagi pelanggan melalui
pemberian hadiah bonus dan layanan insentif untuk perjalanan udara yang sudah berkali-kali, yaitu, fasilitas transit lounge
untuk relaksasi penumpang, layanan maskapai penerbangan prioritas khusus dengan layanan reservasi, peningkatan
pemrosesan tiket bandara, percepatan prosedur menunggu panggilan penerbangan, check-in prioritas, check-in lobi prioritas,
service center khusus dan jalur untuk kumpulan penumpang elite, prioritas khusus dan percepatan pemrosesan keamanan,
percepatan layanan penanganan di pintu masuk dan keberangkatan pesawat, peningkatan akomodasi tempat duduk,
peningkatan ruang pribadi termasuk hiburan khusus, koneksi komputer, peningkatan layanan penyediaan makanan dan
pemberian voucher dengan nilai-nilai yang telah ditentukan untuk penumpang elite, pengiriman bagasi prioritas, peningkatan
dan percepatan respons customer service untuk penumpang elite; Peragaan barang; Perbandingan harga dan evaluasi
berbagai produk; Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar komputer dan
perlengkapannya dan piranti lunak; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Periklanan
melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan,
pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang
sosialisasi untuk tujuan bisnis; Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman
video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi
penjualan akun kartu kredit melalui administrasi program pemberian insentif; Promosi penjualan produk elektronik, video
dan/atau audio untuk orang lain; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain melalui toko,
Internet atau katalog produk; Promosi penjualan untuk pihak lain melalui jaringan komputer; Pusat perbelanjaan komprehensif
melalui internet; Saran manajemen pemasaran; Supermarket bahan bangunan; TOKO SERBA ADA; Tempat penyelenggara
kursus penyelaman (diving) untuk tujuan komersial; Tempat yang menjual berbagai macam bir; Toko Eceran Elektronik; Toko
Grosir Elektronik; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko barang-barang grosir; Toko eceran aluminium; Toko eceran
yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran
yang menjual produk susu; Toko jam tangan; Toko kue; Toko makanan online; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman
online; Toko minuman panas dan dingin; Toko online dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang
merchandise karakter animasi; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko parfum; Toko perabotan;
Toko perlengkapan bayi; Toko yang menjual kosmetik; Toko yang menjual pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa
es dan buah; Toko-toko Grosir Elektronik; administrasi komersial untuk barang dan jasa bagi orang lain; administrasi pusat
data dalam bidang data besar (big data); administrasi usaha; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran
penjualan; advertising to promote the sale of products and the use of services by the point accumulation method or discount
privilege grant method; agen agregat penjualan dan penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen impor-ekspor; agen
penjualan barang baik eceran maupun grosir; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan
penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan
untuk mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perusahaan lokal dan
asing untuk memberikan penawaran untuk berbagai produk, yaitu, penetapan harga barang atau jasa; agen untuk penerbitan
kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; agency services
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of products, services and company on the internet; analisa informasi bisnis; analisis biaya; analisis dan studi atas informasi
yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan lingkungan melalui penelitian pasar dan studi-studi
per-iklanan; analisis tren bisnis; analitik data bisnis, yaitu, mengumpulkan dan melaporkan data kebugaran, informasi
pembayaran dan data bisnis lainnya ke departemen sumber daya manusia serta bisnis kebugaran dan kesehatan; audisi
seniman pertunjukan (pemilihan personil); bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender; bantuan bisnis
untuk orang lain dalam pendirian organisasi kemanusiaan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan;
desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; distribusi bahan periklanan; distribusi barang promosi; distribusi barang-barang
(bukan layanan-layanan transportasi) (agen, grosir, layanan-layanan representatif); distribusi materi iklan dan penyebaran
pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distributor aluminium; general office work regarding management of
pecuniary claim by computer; grosir dan eceran film, rekaman suara, karya sastra, karya dramatis, karya musik dan karya
artistik; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan promosi perusahaan; iklan komersial; iklan komersial perusahaan;
iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan, promosi, dan layanan keagenan; informasi bisnis;
informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan pertanyaan bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk
konsumen terkait dengan diet [tempat konsultasi konsumen]; informasi usaha untuk tinjauan umum perusahaan termasuk
pengoperasian usaha, ukuran bisnis dan informasi lainnya; issuing of trading stamp; issuing, clearing and managing point
cards; issuing, issuing intermediary and clearing of trading stamp, coupon, point accumulation type card and discount privilege
card; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); jasa agen
periklanan; jasa agen pesanan pembelian; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent
(manajemen bisnis seniman pertunjukan); jasa analisis pasar; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial;
jasa bantuan untuk perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa diskon (-untuk pengecer, untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk lembaran
dan gulungan aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk
perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk segar; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa eceran atau grosiran
untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa evaluasi statistik data pemasaran; jasa grosir dan eceran; jasa iklan dan promosi;
jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa informasi komersial yang disediakan oleh akses ke database komputer;
jasa jasa katalog toko eceran; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi manajemen; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa
konsultasi rekrutmen bisnis; jasa konsultasi usaha mengenai distribusi komersial dan penyediaan informasi yang berhubungan
dengannya; jasa konsultasi yang berhubungan dengan kontrak untuk pembelian barang; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis,
manajemen bisnis dan pemasaran; jasa kumpulan statistik untuk bisnis; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas
organisasi dan sumber daya); jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa manajemen
bisnis di bidang pendidikan; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa organisasi dan manajemen program
promosi insentif dan penjualan; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa pembuatan indeks informasi, situs dan
sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya untuk pihak lain;
jasa penagihan; jasa penelitian dan konsultasi yang berkaitan dengan promosi, operasi, dan penjualan di pasar domestik dan
luar negeri barang dan jasa yang diproduksi di Taiwan, yaitu, konsultasi riset pasar; jasa penerbitan, pengelolaan dan
penyelesaian kupon dan poin untuk mempromosikan barang dan jasa; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran
secara online; jasa penggabungan (merger) dan akuisisi bisnis; jasa pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan;
jasa pengumpulan data; jasa penilaian perusahaan; jasa penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa penjualan dan
publisitas; jasa penjualan grosir produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan
ikan; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan
produk baja ringan; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan ritel produk garam
kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan farmasi; jasa penjualan: atap baja ringan
,galvalum, reng, hollow, atap Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium, kanal c; jasa penyaluran gas secara ritel
(eceran); jasa penyediaan data bisnis; jasa penyediaan portal online berbasis web yang memberikan pelanggan akses ke
informasi akun penjualan mereka, informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan pesanan,
informasi manajemen inventaris, dan informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia; jasa
perdagangan aluminium; jasa perdagangan gas; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan
promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa periklanan,
pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial;
jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi
(optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu,
penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang lain; jasa prakiraan ekonomi; jasa produksi iklan; jasa promosi dan
pemasaran secara online; jasa ritel; jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak
beralkohol; jasa sistemisasi data dalam database komputer; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa toko retail
secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala,
dan alas kaki; jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; jasa untuk membantu membangun jaringan kontak bisnis; jasa
untuk memperoleh statistik bisnis untuk orang lain; jasa yang berkaitan dengan analisis data usaha dalam transaksi
konsumen dan perilaku konsumen; jasa-jasa analisis dan studi informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini)
para konsumen dan tindak tanduk (behaviour) melalui penelitian pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa grosir terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasajasa konsultasi yang berkaitan dengan pencaharian karyawan-karyawan; jasa-jasa loyalitas pelanggan sehubungan dengan
jasa-jasa hotel dan resor; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan
komersial dan periklanan; jasa-jasa pemilihan (seleksi), penilaian dan pemeriksaan kesehatan pada karyawan untuk tujuan
pencaharian (penerimaan) karyawan; jasa-jasa penempatan dan pencaharian para karyawan untuk sementara; jasa-jasa
pengorganisasian untuk menggelar acara dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang makanan hewan untuk tujuan
promosi; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
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perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa strategi perniagaan; jasa-jasa toko ritel
online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga;
jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola,
menyalurkan dan melayani periklanan, untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan
kinerja periklanan; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan
diklasifikasikan melalui jaringan komputer global; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari
Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan
tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi
dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa
rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi data untuk orang lain; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet
dan jaringan elektronik, komputer dan jaringan komunikasi lainnya; kompilasi laporan medis; kompilasi purwa rupa
(prototypes) bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; konsultasi bisnis dan informasi bisnis untuk menyediakan
program komputer pada jaringan data; konsultasi bisnis di bidang telekomunikasi; konsultasi bisnis mengenai kegiatan
pemasaran; konsultasi usaha di bidang sistemasi informasi ke dalam database komputer; konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor; kutipan harga untuk barang atau jasa; layanan
administrasi dan manajemen personalia dan sumber daya manusia; layanan agen produk, layanan dan perusahaan di
internet; layanan analitik bisnis; layanan berbasis langganan menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang
dapat diunduh; layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak untuk
digunakan dalam analisa bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis dan
layanan bantuan bisnis; layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis, yaitu,
menyediakan informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan
pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data komputer; layanan bisnis, yaitu, penyediaan database komputer
mengenai pembelian dan penjualan berbagai macam produk dan layanan pihak lain; layanan eceran atau grosir untuk
peralatan CCTV; layanan eceran atau grosir untuk peralatan sistem keamanan; layanan eceran untuk pelumas dan bensin;
layanan evaluasi bisnis; layanan grosir untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk tempat tidur untuk hewan; layanan
grosir untuk yogurt beku; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan,
pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok,
gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal
selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan
mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan dan pemasaran secara daring
untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan
konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan perencanaan dan pemulihan bencana;
layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk memungkinkan entitas
bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-profit organizations)
untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang lebih besar ke jaringan
komunikasi global; layanan konsultasi pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis, manajemen
bisnis, organisasi bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan manajemen bisnis; layanan manajemen
hubungan pelanggan; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pemasaran email; layanan
pemasaran online; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan pemesanan online yang menampilkan musik dan video yang
direkam sebelumnya; layanan penagihan; layanan pencarian dan penempatan eksekutif; layanan pencarian informasi di
internet dengan menggunakan program kecerdasan buatan untuk orang lain; layanan pencarian informasi yang dilaksanakan
dengan menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain; layanan penempatan magang; layanan pengaturan dan
pelaksanaan pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan penyediaan
informasi bisnis, konsumen, dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan perencanaan
karir, penempatan tenaga kerja, dan informasi; layanan perencanaan media; layanan periklanan dan manajeman untuk
penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah,
kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket
berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu,
sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan
berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan;
layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan ritel atau layanan grosir untuk foto dan gambar yang dapat diunduh;
layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak
permainan untuk mesin permainan video untuk penggunaan di rumah dan permainan yang dapat digenggam dengan layar
kristal cair; layanan ritel lilin wangi; layanan ritel online; layanan ritel untuk makanan hewan peliharaan; layanan ritel untuk
peralatan golf; layanan ritel untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel untuk persiapan dokter hewan; layanan
ritel untuk produk susu; layanan ritel untuk sepatu; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk tas dan dompet kulit; layanan
ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan ritel yang
berkaitan dengan utas; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan
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minuman; layanan rujukan dan penempatan pribadi; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35; layanan
tampilan merchandising bisnis; layanan toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan persiapan
wewangian; layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan toko online yang menampilkan jasa Pengaturan
dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel di bidang buku, majalah, majalah,
buletin, jurnal dan publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian umum, disediakan melalui Internet dan
komputer lainnya, jaringan elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program
televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel menampilkan kacamata; layanan toko ritel
menampilkan payung; layanan toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan
CCTV; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online yang menampilkan
hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel online yang menampilkan
mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk audio dan video,
headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan aksesorisnya;
layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan
jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan untuk analisa data besar (big data);
layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan
pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan
pendirian resort hotel, motel, dan restoran; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis seniman
pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi kantor kesemuanya berhubungan
dengan permainan golf; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi
bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan pemasaran; manajemen kantor yang terkomputerisasi;
melakukan survei pasar; membantu dalam eksploitasi atau pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk
pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu penyediaan layanan konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan
mewah untuk memungkinkan mereka mendistribusikan kelebihan stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim
sebelumnya; membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang dan konsultasi pemasaran; memberikan
informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan laptop; memfasilitasi pertukaran dan penjualan dari jasa dan
produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara
menyalurkan iklan video di internet; mempromosikan barang dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain,
dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi
T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya; mempromosikan kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai
masalah yang melibatkan akses ke internet untuk populasi global; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP
untuk paket hiburan langsung; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi
video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi
untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan
komersial dalam hiburan interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan
permainan video; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam energi yang dapat
diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; menyediakan
direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan
sosial lainnya; menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet;
menyediakan informasi tentang manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin; menyediakan
layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions)
untuk bisnis industri dan komersial; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet; menyiapkan dan menempatkan iklan
luar ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran
(expositions) untuk perusahaan industri dan komersial; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri
dan komersial; minimarket; nasehat manajemen; negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau
pemain musik; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis
atau iklan; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; pekerjaan kantor secara umum
tentang pengelolaan klaim uang oleh komputer; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain;
pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan bisnis; pemasaran kata-kata melalui mulut; pembaharuan
dan pemeliharaan data dalam pusat data komputer; pemberian informasi kepada konsumen di bidang restoran dan makanan,
yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan ulasan restoran; pemrosesan pesanan
administratif; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pencarian
data dalam komputer untuk pihak lain; pencarian database melalui komputer; penelitian dan survei bisnis; penelitian
pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; penempatan produk cetakan dalam
amplop (surat langsung); penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon diskon elektronik)
untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; penerbitan sertifikat hadiah yang memungkinkan untuk ditukar dengan
barang atau jasa; penerbitan stempel perdagangan; penerbitan, pengelolaan, kliring kartu poin untuk mempromosikan
penjualan produk atau menyediakan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon
diskon untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya;
penerbitan, pengelolaan, kliring poin untuk mempromosikan penjualan produk dan menyediakan jasa; penerbitan,
pengelolaan, kliring poin yang dapat diakumulasikan yang diberikan kepada pengguna sesuai dengan harga pembelian
barang dan jasa yang dapat ditukar dengan barang atau jasa atau ditawarkan untuk diskon dan pemyediaan informasi terkait
dengannya; penerbitan, perantara penerbitan dan kliring stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu
diskon
istimewa/ khusus; penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau layanan penyediaan promosi; pengadaan jasa untuk keperluan lain (pemesanan barang dan jasa
untuk keperluan bisnis); pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain); pengadaan
kontrak untuk orang lain; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial;
pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan
transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengecer
toko serba ada; pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas; pengelolaan hubungan pelanggan; pengelolaan laporan bisnis;
pengelolaan resiko bisnis; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising);
pengkajian pemasaran; pengkinian materi periklanan; pengkoordinasian strategi pemasaran pihak ketiga; pengoperasian
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usaha situs komunitas di Internet; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan; pengumpulan
data dan analisis statistikal; pengumpulan informasi kedalam database; pengumpulan poin dan poin kliring untuk
mempromosikan penjualan produk dan jasa; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan lagu secara
digital melalui jaringan online; penjualan telepon seluler baik secara online maupun secara langsung; penyatuan, untuk
kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari ritel barang dagangan umum dan situs web dalam jaringan
komunikasi global; penyebaran bahan iklan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan;
penyebaran materi pemasaran; penyedia sistem berbasis web dan portal daring di bidang pemanfaatan sumber daya manusia
dan pusat kebugaran, yaitu, untuk memungkinkan pemanfaatan departemen sumber daya manusia menggunakan pusat
kebugaran untuk menawarkan layanan kepada karyawan, untuk mengelola partisipasi mereka dan untuk penyusunan laporan;
penyediaan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian komputer dan sistem komputer; penyediaan bantuan
bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan barang-barang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel; penyediaan
fungsi kegiatan perkantoran; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi komersial yang berkaitan
dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi komputer; penyediaan informasi mengenai artikel surat kabar, majalah
atau buku melalui Internet; penyediaan informasi mengenai hadiah untuk promosi penjualan; penyediaan informasi mengenai
penjualan dan urutan penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi mengenai penjualan produk;
penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan informasi tentang dunia Kerja, Bisnis melalui
situs web; penyediaan informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola
sebagai data elektronik) untuk promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan; penyediaan informasi yang berhubungan
dengan harga dan penjual produk; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce;
penyediaan jasa publikasi dan informasi pasar konsumen secara daring; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan
katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode,
tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan,
peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan
penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan
segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara,
pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan jasa ritel online dari situs web
internet yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan,
peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di
kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan
laporan bisnis dan / atau komersial; penyediaan layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan
sumber daya perangkat lunak; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
penyediaan pasar online; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan ruang di Internet
untuk periklanan; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang pada halaman utama
Internet untuk mengiklankan barang dan jasa; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari
penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha); penyelenggaraan analisis bisnis survei riset
pemasaran; penyelenggaraan bisnis dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data; penyelenggaraan
pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian
konsumen dan iklan; penyelenggaraan survei riset pemasaran; penyelidikan, pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan
informasi mengenai sistem stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus;
penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan terbaru; penyewaan bahan publisitas; penyimpanan data dan pemrosesan
data; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya;
perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang melalui Internet; perdagangan barang; perdagangan eceran
komputer bekas; perekrutan dan pengelolaan pedagang dan anggota stempel perdagangan, kupon, kartu akumulasi poin,
kartu manfaat diskon untuk promosi penjualan atau promosi penjualan; perekrutan dan pengelolaan pedagang, anggota kartu
poin untuk promosi penjualan; perekrutan tenaga kerja; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk
orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk
tujuan promosi; perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media;
periklanan situs bisnis; periklanan, pemasaran, riset pasar; perkiraan dan analisis ekonomi; pernerbitan, pengelolaan, kliring
poin (termasuk poin elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi
terkait dengannya; persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; persiapan milis; persiapan, produksi, dan
penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara
para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan para pelaksana perniagaan (business); presentasi barang melalui media
komunikasi untuk keperluan pengecer; produksi iklan, yaitu, produksi bahan iklan; promosi atas undian berhadian, kompetisikompetisi dan insentif-insentif kepada para pelanggan; promosi penjualan; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi
penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; proses dan verifikasi data yang
terkomputerisasi; providing information the sale of goods offered in the form of shopping malls on internet websites; provision
of business data; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi naskah publisitas/iklan; publisitas dan layanan
pemasaran; publisitas iklan industri dan komersial; recruitment and management of trading stamp, coupon,
point accumulation type card franchise, member; registrasi kendaraan dan layanan pemindahan hak; rekrutmen dan
manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan; riset bisnis dan pemasaran;
segmentasi (pembagian) dan profilisasi data pasar; semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer,
jaringan informasi dan/atau internet; show room (ruang pamer) penjualan mobil bekas; sistemasi informasi ke dalam database
komputer; sistematisasi data dalam database pusat; skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema
insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang dan jasa melalui layanan
telepon dan / atau komputer online; sponsor promosi balapan sepeda; sponsor promosi organisasi yang mempromosikan
pengelolaan dan pelestarian lingkungan; stan penjualan makanan ringan; stan penjualan minuman; studi pasar terkait dengan
layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; supermarket; tata buku; toko; toko bangunan; toko eceran; toko eceran bahan
bangunan; toko grosir; toko online dan offline untuk barang-barang selam; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko
retail handphone; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi; toko roti; toko yang menjual
perhiasan; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produkproduk kopi dan barang-barang terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam
mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033686
: 18/05/2021 14:32:46
:
: PT ATAP TEDUH LESTARI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Gatot Subroto kav. 53 JDC Business Center Lt.6 Jakarta Pusat, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10260
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MEDAN DOOR AND FRAME SECURE MAKER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, HITAM
: 6
: ===Bahan bangunan logam, yaitu jendela logam, bingkai jendela logam, dinding gorden dari logam, tirai logam, daun jendela
logam, daun jendela geser logam, daun jendela logam, kasa serangga dari logam, pintu kisi-kisi logam, pintu logam, rangka
pintu dari logam, kisi-kisi tahan air dari logam, kisi-kisi logam, kusen jendela logam untuk keamanan, pelindung jendela dari
logam, balkon logam, beranda logam, pegangan tangan dari logam, pagar logam, panel pagar logam; Pintu logam dari baja;
flaps pintu logam; frame baja untuk bangunan; kusen pintu logam; layar pintu logam; panel pintu logam; pintu keamanan
logam; pintu logam *; pintu logam untuk digunakan dalam ruangan; pintu logam, jendela, jendela dan slatted jendela===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JELLY DI MULUT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 5
: ===Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman
kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman untuk kesehatan; minuman kesehatan menambah vitalitas badan dan
menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan yang mengandung ginseng; serbuk minuman kesehatan rasa beras
kencur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033687
: 18/05/2021 14:36:00
:
: Hardwood Pte Ltd

: DID2021033688
: 18/05/2021 14:36:23
:
: SUWANDI TJHIA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Green Garden Blok N-9/12 Rt/Rw 008/010 Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta
Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KUPF
: -

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 11
: ===Jamban; air mancur; aparatur sauna; bak cuci untuk piring dan peralatan dapur; bak mandi; instalasi pemurnian air; keran
saluran pipa; mandi shower; pelampung closet; pemanas air; pemanas air tenaga surya; pembilas closet; pengering tangan;
peralatan untuk instalasi penyediaan air; perlengkapan mandi; pipa air untuk instalasi sanitasi; pusaran air-jet aparat; saluran
air instalasi; saringan air.; shower genggam; tangki air tekanan; unit bathtub integral dengan lantai kamar mandi dan wastafel;
wastafel dapur untuk penggunaan komersial; keran air===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033689
: 18/05/2021 14:37:21
:
: PT Amigo Inti Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Grand Slipi Tower Lantai 9 Unit O, CHR Office, Jalan Letjend S. Parman,
Kav 22-24, Kel. Palmerah, Kec. Pal Merah, Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI
Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FRIENDCHISED #PilihUsahamu
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Muda, Biru Tua, White Smoke
: 9
: ===Perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis, yaitu, perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data;
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan platform perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan
di dan dengan perangkat dan kendaraan seluler (mobile devices and vehicles) untuk memungkinkan pengoperasian, kontrol,
dan kinerja sistem kendaraan; Perangkat lunak komputer, yaitu, platform perdagangan keuangan elektronik untuk
perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi),
dan aset digital lainnya.; Peranti lunak yang menyediakan platform perdagangan (trading) elektronik dan marketplace
elektronik online; Piranti lunak komputer e-commerce yang bisa diunduh yang memungkinkan pengguna untuk melakukan
transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer dan komunikasi global; Platform perangkat lunak komputer untuk
komputasi kognitif; perangkat lunak aplikasi komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu, perangkat lunak untuk
pertukaran digital untuk item barang virtual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu,
perangkat lunak untuk pertukaran digital untuk item virtual; perangkat lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan
pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak komputer untuk digunakan
dalam mengotomatisasi dan mengelola proses bisnis; perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh dan platform perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan di dan dengan
perangkat dan kendaraan seluler (mobile devices and vehicles) untuk memungkinkan operasi dan kontrol perangkat seluler
(mobile devices) dan fungsi kendaraan berbasis pada perintah pengguna; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan
platform perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menghubungkan kendaraan dengan satu atau lebih perangkat
komputasi (computing); perangkat lunak lintas platform; perangkat lunak yang menyediakan pasar (marketplace) virtual;
platform perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak komputer terkait dengan sistem pengaturan transportasi;
platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang kesehatan, kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; platform
perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial; platform perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; platform
perangkat lunak komputer untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; platform perangkat lunak komputer untuk
pengawasan perusahaan sewa kendaraan dan perilaku supir kendaraan sewaan; platform perangkat lunak komputer yang
direkam atau yang dapat diunduh; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh; program komputer platform
perangkat lunak komputer untuk jaringan dan aplikasi komputasi awan (cloud computing); program komputer untuk
mengakses berbagai basis data dalam bidang bisnis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033690
: 18/05/2021 14:37:48
:
: Donattela Co., Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2-6-7-608 Higashikanda Chiyoda,Tokyo,Japan, 101-0031
: Binsar P. Sihotang S.H.,
: Komplek DKI Blok E Nomor 13 Kembangan Kota Jakarta Barat Dki Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WeisCasa
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===dandan; kondisioner rambut; kosmetik; krim pemutih kulit; lipstik; masker kecantikan; minyak esensial; minyak untuk
keperluan kosmetik; parfum; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; sabun batangan untuk toilet; sampo; sediaan
kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan phytocosmetic; sediaan tabir surya; semprotan
rambut; susu pembersih untuk keperluan toilet; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan make-up; tisu yang diresapi
dengan losion kosmetik===

740

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033691
: 18/05/2021 14:39:06
:
: PT CAHAYA MUSIK PERKASA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: LEGALYN CENTER EXCLUSIVE COMMERCIAL RADIN INTEN KAV.18 JL. RADIN
INTEN II NO.80 RT 002 RW 007 , Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Duo Delima
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau,Putih, Orens, Merah
: 41
: ===melakukan kegiatan hiburan; produksi dan penerbitan musik; produksi musik; produksi rekaman audio; produksi rekaman
musik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021033692
: 18/05/2021 14:40:28
:
: Stephen Martin Santoso

540 Etiket

: Jl. Tanjung Duren Selatan No. 33 RT. 011 RW. 002 Kelurahan Tanjung Duren
Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat , Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta
: Windyarti S.T., M.T
: Swanapada Intelektual Indonesia Bintaro Business Center Jl. R.C Veteran no.1-i
Bintaro, Jakarta Selatan 12330

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: K-KOHIKO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; putih
: 43
: ===Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi
sementara; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan
akomodasi sementara; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JELLY DI MULUT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 29
: ===Biji olahan; Jeli; Kacang olahan; Krim susu; Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan (hasil) laut, tidak hidup; Makanan laut
yang diawetkan; Minyak jagung; Minyak yang dapat dimakan; Sediaan-sediaan makanan berbahan dasar susu; Sosis; Susu
kedelai; Susu kocok; Yoghurt; aburaage (dadih kacang kedelai goreng); agar-agar siap saji; agar-agar*; bahan pengganti
susu; bubur buah; daging, unggas dan binatang buruan; jeli buah; jeli siap saji; jeli untuk makanan; kacang digoreng ulang;
kacang garing; kacang kedelai, diawetkan, untuk dimakan; kacang panggang; kacang-kacang yang sudah dimasak; keju;
keripik kentang; lemak yang bisa dimakan; makanan laut yang dikeringkan; makanan yang disiapkan terutama terdiri dari
makanan laut; margarin; mentega; minuman berbahan dasar susu; minuman susu, susu sebagai komponen utama; minyak
dan lemak yang dapat dikonsumsi; persiapan berbahan dasar susu untuk membuat minuman; produk susu; sarden (ikan),
bukan hidup; selai; selai kacang; susu; susu almond; susu bubuk kering (selain untuk bayi) di kelas ini; susu bubuk, selain

: DID2021033693
: 18/05/2021 14:40:51
:
: Hardwood Pte Ltd

540 Etiket
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untuk bayi; susu fermentasi; susu kental; unggas, tidak hidup===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033694
: 18/05/2021 14:41:12
:
: JULIA PUTRI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Kalianyar, Kelurahan Kali Anyar, Rt.011/Rw.005, Kecamatan Tambora, Jakarta
Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11310
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Benediction Consulting
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Biru
: 35, 36
: ===-; Administrasi Perdagangan; Administrasi bisnis; Administrasi bisnis dalam bidang transportasi; Administrasi bisnis dan

740

urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi dan manajemen
usaha; Administrasi kantor; Administrasi komersial; Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Administrasi komersial
untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain; Administrasi online dan pengawasan diskon, penawaran khusus dan skema
voucher hadiah; Administrasi penjualan untuk penjualan mobil-mobil; Administrasi program keuntungan atau kompensasi
untuk anggota; Administrasi program loyalitas untuk mempromosikan kepemilikan liburan; Administrasi sistem dan portal
daring yang memungkinkan promosi kegiatan kebugaran dan kesehatan; Administrasi skema insentif dan loyalitas untuk
anggota; Administrasi skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu
hadiah dan kartu diskon; Administrasi untuk mengoperasikan komputer server; Administrasi untuk mengoperasikan komputer,
sistem komputer dan peralatan yang dapat dikendalikan komputer; Administrasi untuk peralatan yang beroperasi untuk akses
Internet; Administrasi urusan bisnis waralaba; Administrasi yang berkaitan dengan pemasaran; Agen Penjualan Elektronik
atau Distributor Elektronik; Agen ekspor-impor peralatan dan perlengkapan bayi; Agen informasi komersial (menyediakan
informasi bisnis, seperti pemasaran atau data demografis); Agen kontrak penjualan tenaga surya; Agen penjualan; Agen
penjualan peralatan elektronik untuk penerimaan nirkabel, penyimpanan dan pengiriman data dan pesan; Agen publikasi;
Agen untuk transaksi komersial; Agen-agen Penjualan Elektronik; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui jaringanjaringan komputer global; Aktivitas konsultasi manajemen; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan; Analisis
Pasar; Analisis biaya dan pengawasan dan manajemen persediaan; Analisis biaya dan pengawasan dan manajemen
persediaan; Jasa nasehat, informasi dan konsultasi sehubungan dengan kegiatan; Analisis manajemen bisnis atau konsultansi
bisnis dalam bidang teknologi informasi; Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Analisis manajemen bisnis atau
konsultasi bisnis di bidang keamanan dunia maya; Analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis sehubungan dengan
keamanan dunia maya dan keamanan Internet; Asistensi bagi konsumen untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa
melalui jaringan komputer global; Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; Bahan-bahan produksi, persiapan, presentasi
dan distribusi periklanan, promosi, publisitas dan pemasaran; Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba; Bantuan dalam
pengelolaan kegiatan bisnis; Bantuan manajemen bisnis atau industri dan layanan konsultasi manajemen bisnis untuk pusat
dan kompleks perdagangan; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan dengan analisis bisnis; Bantuan, saran dan konsultasi
berkaitan dengan manajemen bisnis; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan dengan organisasi bisnis; Bantuan, saran dan
konsultasi berkaitan dengan perencanaan bisnis; Beriklan melalui posting-tagihan; Bisnis konsultasi perekrutan; Booth
penjualan minuman ringan serta makanan; Booth penjualan wedang ronde; Booth untuk penjualan es krim; Bursa kerja;
Counter untuk penjualan es krim; DEPARTMENT STORE; Dealer motor; Distribusi deterjen, perekat dan preparat kimia untuk
menstabilkan tanah; Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; Distribusi materi periklanan; Distribusi materi promosi;
Distribusi materi publisitas (selebaran, prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk penjualan jarak jauh) baik yang
melintasi perbatasan atau tidak; Distribusi sampel; Distribusi selebaran; Distribusi selebaran periklanan; Distributor; Distributor
Elektronik; Distributor alat kesehatan; Distributor alat pertanian; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi;
Distributor mesin pertanian; Distributor peralatan dan perlengkapan bayi; Distributor perangkat-perangkat keras dan barangbarang yang berkaitan dengannya; Distributor plastik; Dukungan bisnis untuk memenuhi potensial konsumen; Eceran dan
grosir minuman; Eceran dan grosir mobil-mobil bekas; Eceran dan grosir toko roti; Gerai penjualan makanan dan minuman;
Grosir layanan pemesanan; Iklan dan promosi kosmetik; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan online
melalui jaringan komunikasi komputer; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara online
pada suatu jaringan komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan termasuk distribusi bahan iklan;
Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode
pemberian diskon hak istimewa; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Iklan, termasuk manajemen, operasi, organisasi, dan
pengawasan diskon dan insentif pelanggan, perusahaan, dan korporasi; Impor, ekspor, promosi penjualan untuk pihak ketiga
dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan
rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik; Informasi atau pertanyaan
mengenai bisnis dan pemasaran; Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Informasi mengenai bangunan ke dalam
basis data komputer; Informasi niaga; Input dan kompilasi data ke dalam basis data komputer; Invoicing perpajakan; Jasa
ritel/eceran ayam; Jasa -penyediaan, -penjualan, -impor, -ekspor barang / mesin industri; Jasa Pencarian Pegawai; Jasa
Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa Penyediaan tenaga kerja; Jasa Perdagangan Untuk
Komputer, Perlengkapan Komputer Dan Suku Cadangnya Komputer Dan Piranti Lunak; Jasa administrasi bisnis dan
pengelolaan akun; Jasa administrasi untuk relokasi bisnis; Jasa advis dan konsultasi terkait manajemen, operasi dan waralaba
hotel; Jasa advis, konsultasi, informasi dan bantuan teknis sehubungan dengan jasa penjualan eceran dan grosir, jasa
penyebaran, jasa administrasi bisnis dan akun; Jasa agen pembelian untuk alas kaki; Jasa agen pemesanan makanan melalui
internet; Jasa agen pemesanan untuk layanan pengiriman barang; Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda
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motor; Jasa agen penjualan tiket; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan
toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa agen yang mengatur, intermediasi
atas pemesanan pembelian yang disediakan melalui Internet dan jaringan komunikasi lain; Jasa akuisisi bisnis; Jasa akuntan;
Jasa akuntan publik; Jasa akuntansi; Jasa akuntansi biaya sekolah; Jasa akunting; Jasa alih daya dalam mengatur
pengadaan barang untuk orang lain; Jasa analisis statistic bisnis; Jasa audit akuntansi; Jasa berlangganan keanggotaan klub;
Jasa bisnis di bidang program afiniti, program aliansi, program afiliasi, program pengembang solusi, dan program agen,
seperti mengembangkan strategi mitra komersial, mengidentifikasi perusahaan mitra yang sesuai untuk bersama ke pasar,
dan mengembangkan strategi aliansi; Jasa bisnis, yaitu, penyediaan area pasar online yang memungkinkan para pengguna
untuk melihat dan membeli barang dan jasa pada jaringan komputer global; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk
farmasi; Jasa distribusi; Jasa distribusi biota-biota laut yang hidup; Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa distribusi ganggang;
Jasa distribusi rumput laut; Jasa ecer yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa eceran atau grosir untuk
Tutup toilet tekstil, tutup wadah kertas toilet yang terbuat dari tekstil; Jasa eceran atau grosiran untuk barang-barang tekstil
tenun untuk penggunaan pribadi, handuk mandi, handuk pantai, handuk untuk mencuci muka, dan handuk badan; Jasa
eceran atau grosiran untuk kosmetik, sampo rambut, kondisioner rambut, bilas rambut, perawatan rambut, pomade rambut,
lilin rambut, minyak rambut, semprotan rambut, mist rambut yang memiliki efek aromatisasi atau efek wewangian dalam
bentum semprotan, losion wajah kosmetik, losion badan, krim badan, krim wajah, minyak kelonyo, deodoran badan, krim
tangan, parfum cair, dan parfum dalam bentuk padat; Jasa eceran atau grosiran untuk ornamen pribadi, dan gelang
(perhiasan); Jasa eceran atau grosiran untuk pakaian, kaos, celana pendek, wetsuit untuk berselancar; Jasa eceran atau
grosiran untuk parfum dan bahan-bahan aroma, dupa, sediaan-sediaan wewangian, buluh penyebar pengharum udara,
sediaan-sediaan pengharum ruangan, pasta wangi untuk keperluan kosmetik, sachet wewangian, wewangian untuk mobil, dan
sediaan-sediaan pengharum udara; Jasa eceran atau grosiran untuk pelembut kain untuk penggunaan binatu; Jasa eceran
atau grosiran untuk peralatan olahraga untuk berselancar, papan selancar, tas yang didesain khusus untuk papan selancar,
dan tali papan selancar; Jasa eceran atau grosiran untuk sabun dan deterjen, dan sabun badan; Jasa eceran atau grosiran
untuk tas, tas tote, tas jinjing, ransel, tas pundak, tas pinggang, pouch dan tas pinggang; Jasa eceran dan grosir yang
diberikan dalam kaitannya dengan pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, aksesoris mode, barang olahraga; Jasa eceran
hypermarket; Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan
kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi,
perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan
pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik, pisau cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons,
bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat
makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan/atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer,
peranti lunak komputer, peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk
merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam,
pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik, kertas, karton dan barang-barang terbuat dari
kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain,
barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan,
kantong dan tas yang tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki,
mainan dan alat bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman, makanan yang diawetkan, makanan
ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa ekspor - impor untuk perbekalan farmasi,
peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika; Jasa ekspor impor; Jasa ekspor impor bibit tanaman; Jasa ekspor impor biotabiota laut yang hidup; Jasa ekspor impor ganggang; Jasa ekspor impor rumput laut; Jasa evaluasi komersial; Jasa grosir; Jasa
grosir ayam; Jasa grosir ayam goreng; Jasa grosir ayam olahan; Jasa grosir di bidang kosmetik; Jasa grosir online; Jasa grosir
produk daging olahan; Jasa grosir produk sayuran olahan; Jasa grosir saus; Jasa grosir yang berkaitan dengan penjualan
buku; Jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa iklan penerimaan tenaga kerja dan penyediaan
daftar pekerjaan, termasuk pada suatu situs web; Jasa iklan untuk keperluan komersial atau iklan; Jasa informasi iklan dan
komersial; jasa iklan dan promosi; produksi materi iklan dan komersial; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak
aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran (retail) dokumen elektronik, direkam; penjualan eceran
(retail) program komputer, direkam; penjualan eceran (retail) rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh; penjualan
eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel; penjualan eceran (retail) file gambar yang
dapat diunduh; penjualan eceran (retail) publikasi elektronik, yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail) program komputer
multimedia interaktif; penjualan eceran (retail) perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital;
jasa pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan eceran
(retail) perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran (retail) program dan perangkat lunak komputer.; Jasa informasi
yang berkaitan dengan diskon, kupon, potongan harga, voucher sambungan ke situs web retail milik pihak lain dan penawaran
khusus untuk barang dan jasa milik orang lain; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan
administrasi bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan (merger) dan pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan periklanan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan ritel; Jasa informasi, penasihat dan jasa konsultasi yang berhubungan dengan skema keanggotaan
pelanggan; Jasa jasa informasi tentang perniagaan; Jasa jasa pencatatan dan analisis point of sales; Jasa jual beli kamera
dan aksesoris fotografi/ videografi bekas.; Jasa jual beli melalui internet / online; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan
makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa klerikal (administrasi) untuk
mengambil pesanan penjualan; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi bisnis berhubungan dengan teknologi informasi,
pengelolaan dan integrasi sistem, pengembangan dan dukungan produk, dan rekayasa perangkat lunak; Jasa konsultasi
bisnis dalam bidang operasional distributor, orang ke orang, grosir dan layanan penjualan eceran untuk nutrisi dan suplemen
diet, kosmetik, minuman, dan sari buah.; Jasa konsultasi bisnis dalam bidang pengepakan dan pengemasan barang-barang;
Jasa konsultasi bisnis sehubungan untuk memfasilitasi transaksi bisnis melalui jaringan komputer lokal dan global dengan
mencari dan menyediakan rujukan untuk pengiriman berbagai macam bisnis dan jasa dan produk pelanggan; Jasa konsultasi
bisnis yang berhubungan dengan sistem mutu manajemen; Jasa konsultasi bisnis, seperti peningkatan proses bisnis dalam
hal menggunakan, mengumpulkan dan mengelola data dan informasi dari mesin yang dilengkapi teknologi untuk
memaksimalkan efisiensi dan produksi di lokasi kerja, mengurangi biaya dan meningkatkan keselamatan untuk sistem ban
berjalan (conveyor belt); Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa konsultasi pemasaran usaha, promosi, dan periklanan; Jasa
konsultasi terkait penyelenggaraan dan pelaksanaan bisnis; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi,
administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan agen pembelian perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
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pengelolaan energi; Jasa layanan agen pembelian perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan agen
penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan agen penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa
layanan agen penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan agen penjualan
untuk perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan pelelangan secara online; Jasa layanan pengadaan
produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan instrumen-instrumen pneumatik
atau hidrolik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan instrumen audio
dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video, atau penerima audio-video;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan
makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda
yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat
keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan
medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk
menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat
radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik,
perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk
keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinarX (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya,
yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam), mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari
es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis,
masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan,
peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan
perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan perantara
bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Jasa layanan
perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan
energi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk
pengelolaan energi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan perangkat lunak pengelolaan energi; Jasa layanan
sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot); Jasa layanan toko eceran yang menyediakan peralatan untuk
mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
pengelolaan energi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa
layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa layanan toko grosir menyediakan perangkat kontrol
listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan peralatan untuk mengukur konsumsi energi
listrik; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik; Jasa
manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis,
departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan,
gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh
kontraktor yang sama (developments); Jasa manajemen bisnis khususnya manajemen logistik rantai pasok untuk orang lain;
Jasa manajemen waralaba; Jasa marketing dan periklanan yang diberikan melalui database komputer online; Jasa marketing
untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan via
website; Jasa organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan; Jasa pemasaran hotel dan real estate; Jasa
pemasaran internet; Jasa pemberian nasihat mengenai produk farmasi untuk keperluan diet; Jasa pembuatan, evaluasi,
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pemosisian, strategi, dan pengujian merek; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan barang
secara sambung-langsung (online); Jasa pemesanan dan pembelian barang secara online; Jasa pemesanan melalui katalog;
Jasa pemesanan melalui surat, telekomunikasi, online dan melalui jaringan komunikasi global; Jasa pemesanan secara online
dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk
berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga, peralatan dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah
dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan,
mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk badan dan kecantikan; Jasa pemesanan secara online melalui
komputer; Jasa pemrosesan data di bidang pengumpulan, organisasi, pemrosesan, menyesuaikan, dan otentikasi data digital;
Jasa pemrosesan pemesanan makanan melalui internet; Jasa penerimaan tamu di gedung; Jasa pengadaaan kerjasama,
untuk kepentingan pembeli, dari berbagai barang; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Jasa pengadaan kerjasama untuk
keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang yaitu, minuman dengan kopi, teh, gourmet, makanan kemasan dan siap
(tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barangbarang itu dari outlet grosir, toko eceran, kafe, restoran dan outlet rantai toko kopi atau melalui telekomunikasi atau dari situs
web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain,
dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan melalui komunikasi telepon; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan melalui pemesanan surat; Jasa
pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet
distributor; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet ritel;
Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari situs barang
dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang
[tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barangbarang tersebut dari toko serba ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan eceran, hotel, outlet makanan dan minuman,
katalog barang dagangan melalui pemesanan surat atau melalui komunikasi telepon, atau situs barang dagangan dalam
jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi
daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis
kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis
perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh
toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang melalui pos atau remote control media elektronik dan
melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari
berbagai barang (tidak termasuk transportasi dari padanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari toko retail, toko grosir, melalui mesin penjual otomatis, dengan pemesanan surat atau
melalui media telekomunikasi, dari situs web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global dan melalui jaringan
belanja televisi; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi
daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari toko grosir;
Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, yaitu jasa penawaran yang berkaitan dalam bidang medis dan
perawatan kesehatan, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut melalui
website; Jasa pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa pengadaan teh hijau
untuk orang lain; Jasa pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk bisnis lain]; Jasa pengadaan untuk orang
lain yang berkaitan dengan persyaratan kantor; Jasa pengoperasian program loyalitas dan insentif pelanggan; Jasa
pengorganisasian dan administrasi yang berkaitan dengan penyediaan manfaat untuk pelanggan setia dan pelanggan yang
sering melakukan transaksi atau skema untuk pelanggan yang sering terbang (frequent flyer); Jasa pengurusan dan perijinan
stnk; Jasa pengurusan perijinan PT (Perseroan Terbatas); Jasa pengurusan perijinan badan usaha; Jasa pengurusan perijinan
perusahaan; Jasa pengurusan perijinan usaha; Jasa penjualan; Jasa penjualan alat - alat berkemah; Jasa penjualan alat cetak
(printer); Jasa penjualan alat kendali jarak jauh; Jasa penjualan alat musik; Jasa penjualan alat pemindai (scan); Jasa
penjualan asesoris telepon seluler; Jasa penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa
penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan barang pertambangan, yaitu batu, pasir, tanah, tanah liat, batu hias, batu
bangunan, batu kapur atau batu gamping, kerikil; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan
barang – barang untuk dekorasi rumah.; Jasa penjualan batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan
pintu, panel kayu, bingkai, kertas pelapis dinding; Jasa penjualan biota-biota laut yang hidup; Jasa penjualan drone dan drone
kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan
eceran dan grosir untuk alat kesehatan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online; Jasa penjualan
eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk pemanas air, peralatan
dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran kartu pra-bayar pihak ketiga untuk pembelian
konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Jasa penjualan eceran
secara online; Jasa penjualan ikan hias; Jasa penjualan kain; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan kopi dan biji kopi; Jasa
penjualan makanan dan minuman khas jepang; Jasa penjualan makanan secara daring; Jasa penjualan melalui online
(internet); Jasa penjualan merchandising produk dalam bidang nutrisi dan sumplemen diet, minuman dan sari buah; Jasa
penjualan minuman bubble; Jasa penjualan minuman dengan pearl; Jasa penjualan minuman dengan topping Boba; Jasa
penjualan minuman jelly; Jasa penjualan minuman kopi; Jasa penjualan oleh-oleh haji dan umroh; Jasa penjualan online untuk
pakaian bersepeda; Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan
online untuk sepeda listrik; Jasa penjualan pancake dan waffle; Jasa penjualan pancake dan waffle secara online; Jasa
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penjualan parfum dan wewangian; Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan perlengkapan berkemah; Jasa penjualan
perlengkapan mendaki gunung; Jasa penjualan produk melalui perkumpulan-perkumpulan.; Jasa penjualan produk pipa dari
logam; Jasa penjualan produk pipa secara onLine; Jasa penjualan pulsa telepon dan kartu perdana baik secara langsung
maupun secara onLine; Jasa penjualan retail bubuk coklat, kopi dan teh; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian
bersepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik;
Jasa penjualan sawit / hasil bumi baik secara langsung ataupun secara online; Jasa penjualan sistem pengeras suara (sound
system); Jasa penjualan suku cadang alat - alat musik; Jasa penjualan telepon selular baik secara online atau secara
langsung; Jasa penyebaran sehubungan dengan produk-produk kapur dan batu kapur, produk-produk pertanian dan
hortikultura, kimia, bangunan bukan logam, bahan-bahan konstruksi dan lansekap, batu, batu besar dan kerikil, batu bangunan
dan agregat, bahan-bahan untuk membuat, melapis dan memperbaiki jalan, bahan makanan dan suplemen untuk hewan;
Jasa penyedia pasar online bertemuanya pengguna jasa dan penyedia jasa dengan berbagai ketrampilan dan pengalaman;
Jasa penyediaan fasilitas biro bisnis; Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambunglangsung (online); Jasa penyewaan mesin penjual otomatis; Jasa penyiapan invoice; Jasa peragaan produk; Jasa perantara
bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan batu bara; Jasa perantara komersial dalam bidang peralatan
komunikasi yang portabel, yaitu, handset, walkie-talkie, telepon-telepon satelit dan asisten digital pribadi (PDA), telepontelepon bergerak; Jasa perantara komersial untuk alat pemanas; Jasa perantara komersial untuk komputer-komputer; Jasa
perantara komersial untuk mesin dan perlengkapan kantor; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan
elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa
perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan medis; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan
pendingin; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa perantara komersial untuk
pembelian dan penjualan produk konsumen; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa
perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga; Jasa perantara komersial untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara
komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa
perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal
Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan
kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk
keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang
medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis,
sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan
kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan
medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagianbagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi
sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk diagnosa (diagnostic reagent) untuk keperluan medis; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan
tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga
listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan
rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa perantara komersial untuk
produk-produk farmasi; Jasa perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli secara bersama-sama secara sambunglangsung (online); Jasa perdagangan; Jasa perdagangan (trading) makanan laut (seafood) dan daging; Jasa perdagangan
besar (Distributor); Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa perdagangan dan distributor alat-alat olahraga; Jasa
perdagangan ekspor-impor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang; Jasa
perdagangan/distribusi accu secara grosir maupun eceran (ritel); Jasa periklanan barang secara sambung langsung (online);
Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui
media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral;
Jasa periklanan dan publisitas oleh televise, radio dan surat; Jasa periklanan online; Jasa periklanan yang disediakan melalui
internet; Jasa pialang penjualan barang; Jasa pialang untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa promosi; Jasa
promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa promosi penjualan untuk
orang lain; Jasa promosi yang bersifat program loyalitas dan insentif pelanggan; Jasa publisitas; Jasa publisitas luar ruangan;
Jasa retail dan jasa retail online terkait dengan produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektronik, perangkat rokok
elektronik, perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau, alat penguap oral, alat
penguap untuk rokok elektronik dan peralatan rokok, kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang, pengisi daya dan
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pusat pengisian daya (charging docks) untuk barang-barang tersebut di atas, alat pemadam untuk rokok yang dipanaskan dan
batang tembakau yang dipanaskan, bagian-bagian dan perangkat yang disebutkan di atas, larutan nikotin cair untuk
digunakan dalam rokok elektronik, pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis, barang-barang perokok, kotak
pelindung, penutup dekoratif dan kotak untuk membawa rokok elektronik dan perangkat rokok elektronik, peralatan
kebersihan, perlengkapan rumah tangga; Jasa retail yang disediakan oleh toko bebas bea; Jasa ritel atau grosiran; Jasa ritel
dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet
yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk
kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata
pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat
pendukung; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan
aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi,
kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa ritel
sehubungan dengan pemutar media portabel; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; Jasa ritel
sehubungan dengan perangkat lunak komputer; Jasa ritel sehubungan dengan periferal komputer; Jasa ritel sehubungan
dengan tempat untuk perangkat penyimpanan data; Jasa ritel yang berkaitan dengan penjualan pasta gigi, obat kumur oral,
obat kumur, semprotan penyegar nafas, strip pemutih, pasta gigi, obat kumur, strip perawatan oral mengandung obat, produk
perawatan mulut mengandung obat, produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat, sediaan perawatan
mulut mengandung obat, obat-obatan untuk keperluan gigi, obat kumur gigi, semprotan mulut mengandung obat, pasta gigi
obat, bahan untuk menambal gigi, lilin gigi, sikat gigi (manual dan listrik), benang pembersih gigi, sikat gigi dan benang
interdental; Jasa ritel yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Jasa ritel yang disebutkan di atas tidak termasuk ritel penjualan barang melalui toko dengan mendatangi tempat secara
langsung (brick and mortar); Jasa ritel/eceran ayam goreng; Jasa ritel/eceran ayam olahan; Jasa ritel/eceran produk daging
olahan; Jasa ritel/eceran produk sayuran olahan; Jasa ritel/eceran saus; Jasa sales dan promosi untuk pihak ketiga atas
perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik; Jasa sekretaris bisnis; Jasa sekretaris virtual pada
perusahaan; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online
menampilkan berbagai macam barang konsumen; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko eceran secara
online untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Jasa toko eceran sehubungan dengan
penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau,
pengganti tembakau (bukan untuk keperluan medis), barang-barang keperluan perokok, korek api untuk perokok, alat
penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik, produk
tembakau untuk keperluan dipanaskan, perangkat dan bagian-bagian perangkat untuk memanaskan tembakau dan pengganti
tembakau untuk keperluan dihirup, tembakau sirih dengan tembakau, tembakau untuk dihirup dengan tembakau, tembakau
sirih tanpa tembakau, tembakau untuk dihirup tanpa tembakau, kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk
penggunaan medis); Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan
untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk
rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Jasa toko grosir untuk engsel
pintu dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat non-logam; Jasa toko grosir
yang menampikan peralatan dan instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang
menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa
toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang menampilkan bidet;
Jasa toko grosir yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Jasa toko grosir yang menampilkan pemurni
air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris
pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko online sepatu bekas; Jasa
toko pakaian eceran; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang
menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan
dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing;
Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi
elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu,
tutup kepala, alat dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan instrumen medis
untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko ritel yang
menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat wajah estetika
untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan bidet; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara,
bukan bagian dari mesin; Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang
menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris olahraga; Jasa toko ritel, baik secara
konvensional maupun secara online; Jasa toko sepatu bekas; Jasa transportasi logistik, yaitu pengaturan transportasi barang
untuk orang lain; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran
yang menyajikan ayam; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir;
Jasa yang menyediakan kampanye periklanan manajemen dalam hal pelacakan, menganalisa, dan melaporkan data
konsumen, demigrafik, dan tanggapan konsumen pada bahan-bahan iklan dan promosi; Jasa-jasa di dalam bidang teknologi
blockchain (Sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Jasa-jasa kliping berita; Jasa-jasa konsultasi
perniagaan, informasi, penelitian dan analisis yang berhubungan dengan perencanaan, pembelian, penempatan dan
optimisasi online, interaktip, televisi, cable, pita lebar (broadband), mobile dan penemuan (inventory) media baru dan konten
yang berkaitan dengannya; Jasa-jasa pameran dan pameran dagang; Jasa-jasa pemberian nasehat, konsultasi, dan informasi
bisnis-bisnis; Jasa-jasa penjualan retail jam tangan dan instrumen horologis; Jasa-jasa penyediaan informasi, dan layanan jual
beli tentang akar rumput; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan gas yang mudah terbakar; Jasa-jasa ritel yang berkaitan
dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pelumas, fluida dan aditif untuk digunakan
dalam otomotif, produk perawatan mobil, bagian-bagian otomotif, perlengkapan dan aksesori, alat-alat tangan, koran dan
majalah, makanan, minuman dan gula-gula dan serba-serbi yang lain.; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkatperangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Kampanye pasar; Kampanye pemasaran; Keagenan tenaga
kerja; Kompilasi bisnis data; Kompilasi dan penyediaan dari direktori informasi komersial on-line; Kompilasi dan sistemisasi

Halaman 979 dari 1262

informasi untuk transmisi elektronik; Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web; Kompilasi iklan untuk digunakan
sebagai halaman web di Internet; Komputerisasi kompilasi dari catatan kontrol stok; Komputerisasi kompilasi dari daftar
pesanan; Komputerisasi kompilasi dari indeks-indeks pelanggan; Komputerisasi pencatatan bisnis; Komputerisasi verifikasi
data; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Konsultan bisnis; Konsultansi strategi bisnis; Konsultasi bisnis mengenai aktivitas
pemasaran dan peluncuran produk baru; Konsultasi bisnis profesional; Konsultasi bisnis, informasi atau penyelidikan;
Konsultasi komersial; Konsultasi manajemen bisnis di bidang perjalanan (bisnis) perusahaan; Konsultasi manajemen bisnis
perusahaan dan personalia; Konsultasi manajemen bisnis, yaitu, membantu bisnis untuk mengurangi tapak ekologi dan
mengubah praktik bisnis menjadi kegiatan yang ramah lingkungan melalui optimalisasi pengemasan.; Konsultasi manajemen
dan organisasi bisnis; Konsultasi manajemen personalia; Konsultasi manajemen personalia dan ketenagakerjaan; Konsultasi
manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua
angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri
konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan,
asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan
bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan,
perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi; Konsultasi mengenai strategi
komunikasi hubungan masyarakat; Konsultasi perdagangan produk UMKM di dalam dan luar negeri; Konsultasi sarana dan
pra sarana bagi kegiatan UMKM; Konsultasi sumber daya manusia; Konsultasi yang berkaitan dengan hubungan masyarakat;
Konsumen (Informasi komersial dan pemberian nasihat untuk -) [toko yang menyediakan pemberian naihat untuk konsumen];
Konter untuk penjualan es krim; Koperasi perdagangan; Layana agen penjualan yang menampilkan penggorengan; Layanan
administrasi bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan
administrasi mengenai bisnis yang menggunakan basis data di Internet; Layanan administrasi untuk rujukan medis; Layanan
administratif manajemen hotel; Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan agen ekspor-impor pakaian; Layanan
agen informasi bisnis; Layanan agen informasi komersial, melalui internet; Layanan agen menjawab telepon; Layanan agen
penjualan untuk engsel pintu dari logam; Layanan agen penjualan untuk engsel pintu non-logam; Layanan agen penjualan
untuk pintu lipat dari logam; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat non-logam; Layanan agen penjualan untuk selempang
jendela dari logam; Layanan agen penjualan untuk selempang jendela non-logam; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan agen
penjualan yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan;
Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
alat sterilisasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan
yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan
untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan
agen penjualan yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus yang
dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan bagasi; Layanan agen
penjualan yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender botol; Layanan
agen penjualan yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan agen penjualan
yang menampilkan blender elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender portabel; Layanan agen penjualan
yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan
agen penjualan yang menampilkan botol terisolasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol untuk minum bukan
logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan buku dan publikasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
cangkir bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan gantungan baju; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok
kulit; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan agen penjualan yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan agen penjualan yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan karpet;
Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan agen
penjualan yang menampilkan keranjang sampah; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang untuk keperluan
rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan kertas perak; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi;
Layanan agen penjualan yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan
elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali digital; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali elektrik
yang dapat dilipat; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
lemari bukan logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan
nutraseutikal; Layanan agen penjualan yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pakaian; Layanan agen penjualan yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan agen penjualan yang
menampilkan panggangan elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan;
Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan agen penjualan yang menampilkan
panggangan induksi; Layanan agen penjualan yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pemanggang; Layanan agen penjualan yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan agen penjualan
yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghilang
serat elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen penjualan yang menampilkan
penjernih udara untuk kendaraan; Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan
agen penjualan yang menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan perlengkapan mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sarung tangan dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan
agen penjualan yang menampilkan serbet; Layanan agen penjualan yang menampilkan setrika uap; Layanan agen penjualan
yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan agen
penjualan yang menampilkan spatula untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan sterilisasi
pengering piring; Layanan agen penjualan yang menampilkan talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
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penjualan yang menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan
agen penjualan yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan tembakau; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan agen penjualan yang menampilkan tepung dan sediaan yang
terbuat dari sereal; Layanan agen penjualan yang menampilkan tikar; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu
kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan agen penjualan yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tusuk gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk
mengawetkan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan
agen penjualan yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang
menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk makanan
tradisional Korea, kimchi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan wewangian; Layanan agen penjualanyang menampilkan lapisan kertas perak
untuk memasak di dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar
ruangan; Layanan agen periklanan di Internet untuk orang lain; Layanan amal, yaitu, mengatur dan melakukan program
sukarela karyawan dan proyek layanan masyarakat; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kepentingan organisasi dan
orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Layanan asosiasi,
yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya;
Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan pertanian karbon dan gas
rumah kaca lainnya penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan
atau kompensasi mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi
kompetisi dan tantangan untuk pihak lain.; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar
pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya.; Layanan bantuan bisnis untuk pihak lain dalam
pengoperasian peralatan pengawasan keamanan dalam bidang teknologi informasi; Layanan bantuan dan konsultasi di
bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor medis; Layanan bantuan manajemen personalia; Layanan bisnis, yaitu,
administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel
dan peralatan luar ruang; Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu,
penyediaan manajemen usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan,
pusat data tersebut menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan
dealer kendaraan; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan); Layanan distribusi dalam bidang
perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer, program permainan, konten permainan
komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan eceran atau grosir barang cetakan seperti buku, e-book;
Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan eceran atau grosir untuk persediaan medis; Layanan
fungsi kantor dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; Layanan fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan
dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan grosir; Layanan grosir dan eceran dekorasi rumah; Layanan
grosir dan eceran di bidang produk tembakau, rokok elektronik dan produk-produk untuk digunakan dengan rokok elektronik;
Layanan grosir dan eceran perabotan rumah; Layanan grosir dan eceran peralatan listrik; Layanan grosir yang berkaitan
dengan buku; Layanan grosir yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Layanan grosir yang
menampilkan gantungan baju; Layanan iklan baris di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan, dan penjualan mobil
baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau tugas berat serta aksesori dan suku cadang terkait;
Layanan iklan yang berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan
layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan promosi di bidang jasa medis; Layanan iklan,
pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web
ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan
iklan, yaitu mempromosikan merek, barang, dan layanan orang lain; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras
logam; Layanan informasi bisnis bersifat menyediakan informasi peluang bisnis; Layanan informasi bisnis yang bersifat
memberikan informasi peluang bisnis; Layanan informasi iklan dan komersial melalui internet; Layanan informasi yang
berkaitan dengan jaringan kerja dan pertemuan bisnis; Layanan informasi yang berkaitan dengan perkenalan bisnis; Layanan
informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
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jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan jasa menguruskan pendirian PT (Perseroan Terbatas); Layanan jasa menguruskan pendirian badan usaha;
Layanan jasa menguruskan pendirian perusahaan; Layanan jual beli parfum, yaitu: isi ulang parfum; Layanan kliping berita
online; Layanan konsultasi untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi bisnis; Layanan konsultasi bisnis
yang berkaitan dengan pendirian usaha; Layanan konsultasi merek; Layanan konsultasi pemasaran bisnis, yaitu, melacak dan
menganalisis data pemasaran orang lain untuk tujuan memberikan strategi, wawasan, pemasaran, penjualan, operasi,
khususnya yang mengkhususkan diri dalam penggunaan model analitik dan statistik untuk memahami dan memprediksi
konsumen, tren dan tindakan bisnis dan pasar; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan lisensi
musik, yaitu, administrasi komersial dari lisensi musik lainnya; Layanan manajemen bisnis yang disediakan yang berhubungan
dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan manajemen risiko bisnis; Layanan mengirimkan dan
menerima pesan elektronik; Layanan nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan suksesi bisnis dan memberikan informasi
tentangnya; Layanan nasehat untuk informasi bisnis dan akuntansi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan
sosial dengan bisnis; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan pengecer untuk tujuan
memfasilitasi pembelian diskon; Layanan panggilan [layanan pelanggan]; Layanan pegawai sementara; Layanan pelelangan;
Layanan pemantauan dan konsultasi bisnis, yaitu, untuk memberikan strategi, wawasan, pemasaran, dan penjualan, terutama
yang mengkhususkan diri dalam penggunaan model analitik dan statistik untuk memahami dan memprediksi konsumen,
bisnis, dan tren dan tindakan pasar melalui situs web pelacakan; Layanan pemasaran bisnis; Layanan pemasaran dan
promosi penjualan di toko-toko dan atau melalui jaringan komunikasi di seluruh dunia; Layanan pemasaran yang disediakan
dengan cara jaringan digital melalui portal internet yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Layanan pemasaran,
periklanan dan promosi; Layanan pemesanan buku secara online; Layanan pemesanan melaui pos berbasis Internet; Layanan
pemesanan produk; Layanan pemrosesan data daring; Layanan pemrosesan kantor; Layanan penanganan data; Layanan
pencarian data dan penyediaan informasi yang berkaitan dengan hasil pencarian; Layanan pencarian database melalui suatu
jaringan; Layanan pencarian informasi di Internet; Layanan pencarian informasi melalui Internet; Layanan pencarian untuk
data elektronik pada komputer; Layanan penempatan pesanan untuk layanan pengiriman barang; Layanan pengadaan
kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut, layanan yang dapat disediakan melalui toko
ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan melalui surat atau melalui media elektronik seperti melalui toko online, situs web
atau belanja melalui program televisi; Layanan pengadaan untuk orang lain (perolehan barang dan jasa untuk perusahaan
lain); Layanan pengaturan acara [mengorganisir pameran atau pamern dagang untuk tujuan komersial atau periklanan];
Layanan pengaturan rapat perusahaan; Layanan pengaturan tampilan etalase toko ritel; Layanan pengelolaan rantai pasokan
melalui solusi ketelusuran dari awal hingga akhir untuk produk kemasan dan pengemasan; Layanan pengembangan bisnis,
seperti menyediakan bantuan untuk perusahaan pemula milik pihak lain; Layanan penjualan eceran bubuk boba; Layanan
penjualan eceran bubuk coklat, kopi dan teh secara online; Layanan penjualan eceran bubuk minuman; Layanan penjualan
eceran produk roti; Layanan penjualan eceran sirup; Layanan penjualan eceran sirup untuk kuliner; Layanan penjualan eceran
sirup untuk minuman; Layanan penjualan jam tangan dan kacamata hitam (kacamata olahraga dan kacamata) secara eceran
atau grosir; Layanan penjualan kosmetik, persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan perawatan gigi dan mulut, sabun
dan deterjen secara eceran atau grosir; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan penjualan ritel yang
berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan penyedia informasi komersial melalui internet; Layanan penyedia
informasi secara daring termasik informasi terkait dengan pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu kredit.;
Layanan penyedia informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan perantara bisnis;
Layanan perantara komersial untuk mobil-mobil; Layanan perantara komersial untuk mobil-mobil bekas; Layanan perantara
komersial yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan asesoris mobil; Layanan perantara yang berkaitan dengan
perdagangan barang dan jasa; Layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel online yang
menampilkan perangkat lunak permainan komputer, permainan, pakaian; Layanan perekrutan; Layanan perkenalan dan
pertemuan bisnis dan skema jaringan kerja bisnis; Layanan perusahaan dan ayanan pengembangan bisnis dalam bidang
sediaan farmasi; Layanan promosi bisnis; Layanan promosi dan publisitas; Layanan promosi yang berhubungan dengan acara
eSports; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Layanan relasi media; Layanan ritel atau grosir di bidang penyediaan perangkat
lunak, pemutakhiran dan peningkatan pada perangkat lunak komputer atau pada perangkat keras
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komputer; Layanan ritel atau grosir yang berhubungan dengan ponsel dan aksesoris ponsel; Layanan ritel atau layanan grosir
untuk gambar yang dapat diunduh; Layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan telekomunikasi atau mesin,
peralatan; Layanan ritel atau layanan grosir untuk pengeras suara; Layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak
permainan untuk konsol permainan video di rumah dan permainan portabel dengan layar kristal cair; Layanan ritel atau
layanan grosir untuk sistem pembangkit tenaga surya; Layanan ritel atau layanan grosir untuk sistem pengenalan suara;
Layanan ritel atau layanan grosir untuk video atau gambar yang dapat diunduh; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan ritel dan
grosir untuk bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang
pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita
dan pengikat pendukung, termasuk layanan ritel dan grosir online yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan
bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari; Layanan ritel
department store; Layanan ritel online barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel online dari situs web internet
yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki; Layanan ritel online yang
berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online yang
berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan
dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan dengan tutup kepala; Layanan ritel terkait dengan barang cetakan; Layanan
ritel terkait dengan persediaan pendidikan; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian;
Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar, minyak bumi, minyak, pelumas, gemuk; Layanan ritel yang berkaitan dengan
produk roti; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan
sewa dan penjualan ruang iklan; Layanan tampilan untuk barang dagangan; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil;
Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko grosir menampilkan alas kaki untuk pria dan wanita;
Layanan toko grosir menampilkan sandal; Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko
grosir menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko grosir menampilkan sepatu; Layanan toko grosir
menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko grosir menampilkan sepatu kulit; Layanan toko grosir online yang menjual
bahan - bahan granit, keramik; Layanan toko grosir online yang menjual bahan - bahan untuk membuat bingkai, batu alam,
panel, kertas pelapis dinding; Layanan toko grosir yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko grosir yang
menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan
dengan uap; Layanan toko grosir yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko grosir yang menampilkan alat
pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko grosir yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan toko
grosir yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi;
Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi
untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang;
Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus yang
dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan bahan bakar mineral; Layanan toko
grosir yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko grosir yang menampilkan batu bara; Layanan toko grosir yang
menampilkan blender botol; Layanan toko grosir yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan
dingin; Layanan toko grosir yang menampilkan blender elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan blender portabel;
Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan toko grosir yang menampilkan botol air dijual
kosong; Layanan toko grosir yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko grosir yang menampilkan botol untuk minum
bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang
menampilkan deterjen untuk keperluan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok
kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dari
tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko grosir yang menampilkan kabinet dan
lemari plastik; Layanan toko grosir yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan toko
grosir yang menampilkan karpet; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau
rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang
untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan kertas perak; Layanan toko grosir yang menampilkan
kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik;
Layanan toko grosir yang menampilkan kuali digital; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat;
Layanan toko grosir yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan lapisan kertas perak untuk
memasak di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko grosir yang menampilkan
mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan nutraseutikal; Layanan toko grosir
yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko grosir yang menampilkan panci untuk memasak;
Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik di
dalam ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko grosir yang
menampilkan panggangan induksi; Layanan toko grosir yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir
yang menampilkan pemanggang; Layanan toko grosir yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang
menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan penggorengan;
Layanan toko grosir yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu;
Layanan toko grosir yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan
dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko grosir yang menampilkan
peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak portabel untuk
penggunaan di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk
mencuci, selain elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko grosir yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan toko grosir
yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko grosir yang
menampilkan serbet; Layanan toko grosir yang menampilkan setrika uap; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat gigi
elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan spatula
untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko grosir yang
menampilkan talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko
grosir yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko grosir yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko
grosir yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan toko grosir yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat
dari sereal; Layanan toko grosir yang menampilkan tikar; Layanan toko grosir yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah
dibasahi; Layanan toko grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
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tusuk gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko
grosir yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah plastik
untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan
toko grosir yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah
untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan wewangian; Layanan toko grosir yang
menjual mobil-mobil; Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko ritel di bidang suplemen makanan
kesehatan untuk digunakan sebagai suplemen diet (dietary supplements); Layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria
dan wanitaretail; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang
jendela non-logam; Layanan toko ritel menampilkan sepatu; Layanan toko ritel menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko
ritel menampilkan sepatu kulit; Layanan toko ritel menu utama kopi; Layanan toko ritel menu utama teh; Layanan toko ritel
online; Layanan toko ritel online menampilkan rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman
video, dan produk yang terkait dengan musik; Layanan toko ritel online menu utama kopi; Layanan toko ritel online yang
menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang menampilkan buku; Layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel
online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang menampilkan topi; Layanan toko ritel online yang menjual
peralatan fotografi/videografi.; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel untuk
engsel pintu dari logam; Layanan toko ritel untuk perangkat lunak komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau
pesan internet; Layanan toko ritel untuk pintu lipat dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat non-logam; Layanan toko
ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko ritel
yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang
dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko ritel yang menampilkan
alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko ritel yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan
toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk
talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang;
Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus yang
dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko
ritel yang menampilkan barang-barang electrical atau listrik; Layanan toko ritel yang menampilkan blender botol; Layanan toko
ritel yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan toko ritel yang menampilkan
blender elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan blender portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan blender tangan
nirkabel; Layanan toko ritel yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi;
Layanan toko ritel yang menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan toko ritel yang menampilkan cangkir
bukan logam mulia; Layanan toko ritel yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang
menampilkan gantungan baju; Layanan toko ritel yang menampilkan gulungan toilet; Layanan toko ritel yang menampilkan
handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel
yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko ritel
yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk
penyimpanan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan karpet; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang cucian
untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko ritel
yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan kertas perak; Layanan
toko ritel yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko
ritel yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali digital; Layanan
toko ritel yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan
toko ritel yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan lemari bukan
logam; Layanan toko ritel yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko ritel yang
menampilkan nutraseutikal; Layanan toko ritel yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang
menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko ritel
yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan;
Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan
induksi; Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang menampilkan pemanggang;
Layanan toko ritel yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan pembungkus untuk
penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan
toko ritel yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan;
Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan makan malam dari
keramik; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan toko ritel yang
menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan
olahraga selain peralatan golf/peralatan mendaki; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan
perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan
toko ritel yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko ritel yang
menampilkan serbet; Layanan toko ritel yang menampilkan setrika uap; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat gigi
elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan spatula untuk
penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko ritel yang menampilkan
talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko ritel yang
menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko ritel yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan toko ritel yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal;
Layanan toko ritel yang menampilkan tikar; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan
toko ritel yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko
ritel yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga;
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Layanan toko ritel yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan wewangian; Layanan toko ritel yang menjual peralatan fotografi/videografi.;
Layanan toko ritel, layanan pemesanan eceran online, dan layanan katalog pemesanan melalui pos, di bidang perangkat
keras, aksesori rumah didalam dan luar ruangan, barang olahraga, barang pengembangan rumah, dan peralatan rumah
tangga; Layanan toko serba ada dan ritel; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari; Layanan untuk mengatur
dan melakukan pameran dagang dan pameran; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang
dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web secara ritel online;
Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Layanan
– layanan perekrutan tenaga kerja; Layanan-layanan iklan dan promosi melalui internet; MINI MARKET; Manajemen Proses
Bisnis; Manajemen Usaha; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen bisnis bebas bea; Manajemen
bisnis dan layanan administrasi bisnis yang berkaitan dengan bidang pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan
peralatan luar ruang; Manajemen bisnis dan layanan administrasi yang mendukung pemanfaatan jaringan komputer global;
Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang hotel, resort, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan,
penyewaan rumah untuk liburan, pengembangan konsep timeshare, dan pertukaran dengan konsep timeshare; Manajemen
bisnis dan layanan konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan,
pengembangan konsep timeshare dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan;
Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain;
Manajemen bisnis dari hak komersil dalam atau yang berhubungan dengan turnamen golf dan media; Manajemen bisnis
fasilitas perjamuan dan fungsi sosial, fasilitas golf, dan restoran; Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan; Manajemen
bisnis toko serba ada; Manajemen dan pengisian kembali persediaan atas material yang digunakan pada proses pengeboran
minyak dan gas dan panas bumi dan mengatur ulang persediaan dan susunan rak; Manajemen dari kepribadian olah raga dan
pemain golf profesional; Manajemen data; Manajemen file komputer; Manajemen file terkomputerisasi; Manajemen kontrak
mengenai informasi pelanggan; Manajemen perizinan barang dan jasa pihak lain (manajemen bisnis); Manajemen perusahaan
ritel untuk orang lain; Manajemen promosi untuk tokoh olah raga; Manajemen spanduk iklan yang berafiliasi dengan
pemasaran; Manajemen sumber daya manusia; Manajemen usaha dan operasi pusat data; Manajemen yang berkaitan
dengan bisnis periklanan; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Melaksanakan program loyalitas
pelanggan, hadiah, afinitas dan insentif untuk tujuan promosi komersil dan periklanan; Melakukan survei pasar; Membantu
perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan kontrak pemerintah; Memberikan informasi dan analisis yang berkaitan dengan
data pasar ekonomi; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau melalui layanan web; Memberikan informasi
kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat;
Memberikan informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; Memberikan informasi kontak
komersial dan bisnis; Memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan pakaian dan aksesori terkait;
Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; Memberikan informasi yang berhubungan dengan layanan
organisasi untuk penyuluhan umum kepada public dan usaha masyarakat bawah untuk perlindungan lingkungan dan energy
bersih; Mempersiapkan barang periklanan; Mempersiapkan dokumen publisitas; Mempersiapkan dokumen yang terkait
dengan bisnis; Mempersiapkan faktur; Mempersiapkan iklan; Mempersiapkan inventaris; Mempersiapkan laporan bisnis;
Mempersiapkan laporan keuangan; Mempersiapkan layanan pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial;
Mempersiapkan layanan pameran untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan materi iklan; Mempersiapkan
pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan pernyataan laporan keuangan; Mempersiapkan
rencana pemasaran; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan memungkinkan pengguna untuk, mengakses kupon
online, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus melalui website, kupon scan, rabat, diskon, voucher dan penawaran
khusus dari bahan hasil cetakan, dan sticker pada ponsel; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
mengakumulasi poin, menerbitkan poin dan menyediakan informasi yang berkaitan dengannya; Mempromosikan barang
orang lain melalui situs web (website); Mempromosikan barang pihak lain, yaitu, menyediakan kupon, potongan harga dan
voucher untuk barang pihak lain; Mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan ritel pusat
perbelanjaan komprehensif online, grosir, dan layanan ritel online kuku buatan, stiker nail art, tips kuku, kertas transfer untuk
nail art, cat kuku [kosmetik], sediaan penguatan kuku, kondisioner kuku, cat kuku, enamel kuku, penghilang enamel kuku, gel
kuku, sediaan untuk menghilangkan kuku gel, lapisan atas cat kuku, krim kuku untuk penggunaan kosmetik, glitter kuku, cat
kuku dan penghapus cat kuku, sediaan perawatan kuku kosmetik, perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata buatan,
sediaan buffing kuku, kikir kuku dan warna kuku; Mempromosikan penjualan atau mempromosikan bisnis untuk orang lain;
Mempromosikan sumbangan amal dari karyawan untuk orang lain, yaitu, untuk organisasi amal; Menata Dagangan;
Mengadakan pameran untuk tujuan iklan; Menganalisis dan menyusun data bisnis; Mengatur dan mengelola promosi
pemasaran untuk orang lain; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis; Mengatur dan
menyelenggarakan pekan raya dan pameran untuk keperluan bisnis dan periklanan; Mengatur pameran untuk tujuan bisnis;
Mengatur pameran untuk tujuan komersial; Mengatur pameran untuk tujuan periklanan; Mengimpor dan mengekspor pakaian,
alas kaki dan hiasan kepala; Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau
iklan; Mengorganisir pengerjaan promosi dan iklan dan mengorganisir pengerjaan retensi pelanggan, termasuk mengorganisir
pengerjaan promosi untuk mendorong loyalitas pelanggan, baik terkait dengan penggunaan kartu kredit maupun tidak;
Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pameran dagang dan eksibisi; Mengumpulkan informasi bisnis;
Mengumpulkan informasi komersial; Mengumpulkan informasi personil; Mengumpulkan informasi untuk bisnis; Mengumpulkan
statistic bisnis; Meniru dokumen; Menyalin dokumen; Menyediakan bantuan bisnis untuk pihak lain dalam pengoperasian
peralatan pengawasan keamanan dalam bidang keamanan dunia maya; Menyediakan informasi bisnis; Menyediakan
informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan informasi, berita, dan
komentar di bidang bisnis hiburan; Menyediakan konsultan untuk penggabungan bisnis dan manajemen rantai; Menyediakan
konsultasi pemasaran di bidang media sosial; Menyediakan layanan iklan dan jasa reklame; Menyediakan portal situs web
internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online
marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Menyediakan ruang iklan di situs
web; Menyediakan ulasan pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi
pelacakan mengenai pelacakan aset dalam perjalanan, yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer
pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis; Menyelenggarakan pameran bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan
bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial atau iklan;
Menyelenggarakan pameran untuk tujuan periklanan; Menyelenggarakan penjualan barang dengan sistem arisan;
Menyewakan materi publisitas; Menyewekan mesin atau peralatan untuk kantor; Menyiapkan dokumen; Nasehat bisnis dan
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manajemen bisnis atas program yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; Nasehat dan bantuan bisnis;
Nasehat untuk konsumen; Optimisasi Mesin Pencari; Order melalui TV; Order melalui online; Organisasai kampanye
promosional; Organisasi bisnis kantor; Organisasi dan manajemen program insentif dan promosi penjualan; Organisasi nirlaba
di bidang kopi; Organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan, sebagai model untuk iklan atau promosi penjualan;
Organisasi peragaan busana untuk keperluan promosi dan periklanan; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan antar
bisnis dan pameran perdagangan, forum dan acara bisnis dalam konteks pameran perdagangan dan eksposisi untuk
keperluan bisnis; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, pameran dagang dan eksposisi untuk keperluan
bisnis; Outlet pancake dan waffle; Outlet penjualan camilan khas jepang; Outlet toko ritel yang menampilkan kacamata,
kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari
sinar matahari; PASAR SWALAYAN; PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pameran peragaan busana untuk
keperluan komersial; Pemasangan poster; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pemasaran dan
promosi barang dan jasa orang lain dengan cara mendistribusikan kupon atau voucher; Pemasaran digital; Pemasaran digital
melalui poral internet berdasarkan data yang dikumpulkan melalui solusi ketelusuran dari awak hingga akhir untuk produkproduk kemasan dan pengemasan; Pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Pemasaran
melalui media elektronik; Pemasaran, riset pasar, dan analisis pasar melalui situs web internet; Pembelian Madu dan Hasil
produksi madu; Pembelian barang lokal untuk dibeli oleh konsumen di luar negeri; Pembuatan laporan keuangan; Pembuatan
materi periklanan; Pembuatan profil konsumen untuk tujuan komersial atau pemasaran; Pembukuan perniagaan; Pembukuan
perusaahan; Pembukuan, menyusun laporan rekening; Pemesanan buku secara online; Pemotongan pajak; Pemrosesan
administratif pesanan pembelian untuk pembelanjaan daring; Pemrosesan data dalam pengumpulan data untuk tujuan bisnis;
Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Penasihat bisnis dan layanan informasi; Pencatatan perusahaan;
Penderep; Penelitain Perniagaan; Penelitian pemasaran dan promosi penjualan (untuk orang lain); Penelitian perniagaan dan
pemasaran madu; Penempatan iklan; Penempatan personel, yaitu jasa penyediaan pekerja terlatih dan material untuk
mengelola dan mengerjakan pembersihan peralatan industri dengan benar, yaitu, reaktor, kapal, tangki, menara vakum,
penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan, dan peralatan industri lainnya.; Penempatan tenaga kerja; Penerbitan,
manajemen dan penyelesaian mata uang virtual yang disimpan dan dikelola sebagai data elektronik untuk promosi barang dan
jasa; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin dan mata uang virtual untuk promosi barang dan jasa; Penerbitan,
manajemen dan penyelesaian poin untuk promosi barang dan jasa; Pengadaan barang untuk keperluan bisnis orang lain;
Pengadaan jasa untuk pihak lain; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun
termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengambilan informasi bisnis yang terkomputerisasi;
Pengaturan dan pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; Pengaturan dan
penyelenggaraan kompetisi bisnis untuk wirausahawan dan perusahaan pemula (start-up) untuk bersaing mendapatkan modal
awal untuk membiayai kegiatan bisnis; Pengaturan demonstrasi untuk tujuan periklanan; Pengaturan distribusi literatur iklan
sebagai respons terhadap permintaan telepon; Pengaturan penjualan alas kaki; Pengaturan penjualan peralatan untuk
mengukur konsumsi energi listrik; Pengaturan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik;
Pengaturan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Pengecer barang-barang; Pengelolaan arsip
perniagaan; Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan bisnis hotel dan penginapan lainnya; Pengelolaan data pelanggan
menggunakan basis data komputer; Pengelolaan hubungan pelanggan khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat
pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat
pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengelolaan informasi perpajakan;
Pengelolaan laporan proyek bisnis; Pengelolaan skema loyalitas, termasuk mengorganisir pengerjaan promosi untuk
mendorong loyalitas pelanggan, terkait dengan penggunaan kartu kredit maupun tidak; Pengembangan konsep periklanan;
Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen bisnis; Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen proyek;
Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen strategis; Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer;
Pengiklanan dengan pengiriman publisitas secara online untuk pihak ketiga melalui jaringan komunikasi elektronik;
Pengiklanan di surat kabar; Pengiklanan penjualan melalui pasar; Pengiklanan penjualan melalui pos; Pengoperasian bisnis
dari pusat perbelanjaan untuk pihak lain.; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online; Pengoperasian bisnis pusat
perbelanjaan online untuk orang lain; Pengoptimalan situs web; Pengorganisasian, pengawasan dan administrasi usaha dari
penjualan dan skema insentif promosi, skema kartu loyalitas, skema dan program insentif, program pengharagaan, skema
poin untuk penebusan terhadap barang dan jasa; Pengorganisasian, pengoperasian dan supervisi bisnis mata uang virtual;
Pengrekrutan staff permanen; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Penjualan alat sablon botol
manual; Penjualan arang; Penjualan atau promosi penjualan; Penjualan barang pribadi eceran atau grosir; Penjualan barang
secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan barangbarang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barangbarang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris gadget atau
teknologi; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris peralatan dan
perlengkapan selam; Penjualan deterjen, perekat dan preparat kimia untuk menstabilkan tanah; Penjualan eceran dan grosir
untuk tas dan dompet; Penjualan eceran untuk sediaan daging dan produk daging [butcher’s shop]; Penjualan eceran, grosir,
penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh
elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang
berikut ini: alat berkebun, yaitu alat yang dioperasikan dengan tangan untuk berkebun, alat penyiraman dari besi dan
penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak peralatan, kunci linggis, palu, obeng, baut dan kunci, barang untuk perawatan anak,
yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta bayi, timbangan bayi, bak mandi, barang kuas, barang dan peralatan senam,
permainan dan mainan, barang-barang pers, yaitu barang cetakan dan buku, musik, yaitu alat musik, alat tulis, telekomunikasi,
telepon (termasuk telepon seluler), barang audio-visual dan multimedia, yaitu televisi (display kristal cair (LCD), plasma,
tabung sinar katoda), pemutar / perekam, speaker, netbook, kamera digital, bingkai foto digital, camcorder digital, cakram
kompak dan CD-ROM, cakram video digital (cakram serbaguna digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD (HD-DVD),
cakram penyimpanan optik, pemutar dan pembaca portabel (stereo pribadi), radio mobil, konverter, penyandi, perekam,
penulis, papan tombol, permainan digital, playstation, telepon seluler, telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi, turntable,
amplifier, pemutar dan pembaca, tuner, speaker, sistem bioskop rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar plasma,
proyektor video, perangkat lunak komputer, film, sistem penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu komputer dan
periferal komputer, unit pemrosesan pusat (CPU), monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard disk, kunci USB,
kartu memori, floppy disk, bahan makanan pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan, budidaya tanaman,
tembakau dan barang dan perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas, karton, kulit dan imitasi
kulit, kain atau tekstil, bulu, serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang, seluloid dan pengganti
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semua bahan ini, atau dari plastik, tiruan atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan pada suatu kabupaten,
kota kecil, kota, wilayah atau negara (tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan pelanggan untuk melihat dan
membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan
melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa
pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: dekorasi interior dan
eksterior, yaitu linen rumah tangga, tirai bersih, gorden dari tekstil atau plastik, tirai dari tekstil, hiasan dinding dari tekstil, kain
non-anyaman (tekstil), penutup pelindung untuk furnitur, bantal (kecuali bantal untuk keperluan medis dan pemanasan),
sarung bantal, penutup furnitur dari tekstil, penutup tempat tidur, penutup meja, batang dan cincin gorden, kait tirai, rol, pita
gorden, gantungan untuk gorden, tirai dari logam, potongan ujung dan kurung untuk batang tirai bukan dari logam, gagang
pintu bukan dari logam dan kenop untuk furnitur bukan dari logam, renda dan bordir, pita, kawat untuk gorden, penahan
gorden tidak untuk tekstil, penutup lantai dan dinding, karpet dan permadani, bingkai foto, foto, stiker, cermin, karya seni dari
logam mulia, kayu, plester atau plastik, ponsel (benda dekoratif), kotak, kotak dari kayu atau plastik, lilin, tempat lilin, tembikar,
vas, pot, penutup untuk pot, patung dan patung dari logam mulia, porselen, terra-cotta atau kaca, air mancur, bunga kering
untuk dekorasi, lampu, penutup lampu, penahan tudung lampu, cat dan pernis, pewarna, pernis, pelapis permukaan, teras,
tembikar, pot, bak (untuk tanaman), penutup untuk pot (bukan dari kertas), kotak jendela, mangkuk hias, bak, patung dan
patung batu, beton atau terra-cotta, air mancur dan kolam, dukungan tanaman, teralis, busur, layar (furnitur), penahan vas,
pouffes, tiang untuk menaruh mantel, tempat payung, rak majalah, furnitur taman, tempat bunga (furnitur), payung, pandepo,
kotak peti untuk keperluan penyimpanan, penghias ponsel, perabot, yaitu furnitur, cermin, bingkai foto dan tempat duduk,
pengharum ruangan, pengharum dan pembersih, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa
tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos
termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak
lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan
makan, linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor,
kompor induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot
kopi, penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan,
pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik,
pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung
kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es,
mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk
mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich
panggang, pembuat pancake, perlengakapan fondue, perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin
untuk membuat pasta, panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu,
mesin pengering unit uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan
pemanasan untuk rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator,
bantal pijat, penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet,
radiator listrik dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian
udara, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara;
Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana
pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai
barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi,
deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan
makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas
kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat
pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat
kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu,
linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan
benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet,
tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas
perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan grosir barangbarang; Penjualan makanan dan minuman secara online; Penjualan melalui pos (termasuk dengan cara elektronik); Penjualan
online atas publikasi cetak, buku, majalah, materi cetak, terbitan berkala, teks elektronik dan teks non-elektronik; Penjualan
pakaian,; Penjualan ritel dan grosir bahan medis; Penjualan ritel dan grosir sampo sepatu; Penjualan ritel dan grosir sampo
sepatu (online); Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan,
jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, alas kaki, penutup kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan
teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online
berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian,
sepatu, topi, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi,
sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penjualan
ritel wewangian, kosmetik, barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasikulit, tas, kacamata dan kacamata pelindung
dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jual beli ritel online yang menawarkan wewangian, barang
yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasi kulit, tas, kacarnata dan kacarnata pelindung dari sinar matahari, perhiasan,
instrumen arloji dan kronometrik, jasa perna saran dan promosional, terutama melalui media elektronik, publikasi untuk tulisan
pUblisitas, pengumpulan pcndapat, studi pasar.; Penyajian barang dan jasa pada semua alat komunikasi untuk ritel; Penyajian
barang di media komunikasi untuk tujuan ritel; Penyajian barang pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
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pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyajian barang-barang pada media komunikasi untuk keperluan retail, yaitu, jasa
toko retail dan jasa pesanan melalui pos dalam bidang musik dan hiburan musikal; Penyebaran bahan untuk iklan;
Penyebaran bahan untuk iklan, pengiklanan penjualan melalui pos; Penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan
komunikasi on-line di internet; Penyedia jasa pemesanan secara daring dalam bidang berbagai macam berkaitan untuk
sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai
data demografis; Penyediaan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas-fasilitas penitipan anak untuk anak; Penyediaan dan
penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan
bisnis; Penyediaan dan penyebaran informasi, bantuan dan nasihat komersial untuk peserta pameran, pengunjung dan
penyelenggara pameran, termasuk semua informasi tersebut yang disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs
web; Penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi di bidang
manajemen strategis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi bisnis terkait dengan reseller; Penyediaan
informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan niaga); Penyediaan informasi dan saran yang berkaitan dengan jasa ritel;
Penyediaan informasi di bidang manajemen proyek yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi komersial dari
basis data online; Penyediaan informasi komersial melalui internet global; Penyediaan informasi komersial melalui jaringan
komputer; Penyediaan informasi komersil; Penyediaan informasi konsumen melalui jaringan komputer global; Penyediaan
informasi mengenai analisis manajemen bisnis dalam aspek keuangan perusahaan; Penyediaan informasi mengenai
persiapan, audit, atau pengesahan laporan keuangan; Penyediaan informasi pasar konsumen berkaitan dengan penjualan
buku secara daring; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi produk,
termasuk informasi biaya dan toko
Penyediaan informasi produk, termasuk informasi biaya dan toko; Penyediaan informasi tentang survei kuesioner; Penyediaan
informasi terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Penyediaan informasi,
termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa layanan
informasi publisitas; Penyediaan jasa periklanan, administrasi bisnis dan fungsi kantor di bidang sistem penentuan posisi
global; Penyediaan jasa ritel dengan cara pemasaran langsung sehubungan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki,
perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan jasa ritel melalui suatu saluran televisi yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam
tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk
perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon genggam atau perangkat telekomunikasi lainnya yang berkaitan
dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk
perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan kolom publisitas; Penyediaan konsultasi, layanan
konsultasi dan informasi terkait jasa periklanan, pemasaran, Jasa promosi, manajemen bisnis, administrasi bisnis, layanan
administrasi bisnis terkait asuransi dan layanan broker dalam jaringan, layanan administrasi bisnis terkait layanan garansi,
penilaian bisnis, pertanyaan bisnis, investigasi bisnis, konsultasi manajemen dan organisasi bisnis, penasihat bisnis dan
layanan informasi, bantuan manajemen bisnis, konsultasi organisasi bisnis, penelitian bisnis, informasi dan saran komersial
untuk konsumen dan, toko saran konsumen, organisasi pameran untuk tujuan komerial atai periklanan, proses administrasi
pesanan pembelian, Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer, kompilasi statistik, konsultasi bisnis, koleksi,
kompilasi, sistemisasi, verifikasi, analisis, proses, pembaruan, pengaturan, penyimpanan dan penyedia data, layanan
informasi bisnis disediakan dalam jaringan dari sebuah database komputer, internet atau perangkat komunikasi nirkabel,
pencarian data dalam file komputer untuk orang lain, analisis harga biaya, menyusun laporan akun, peramalan ekonomi, pakar
efisiensi, konsultasi manajemen personal, layanan perbandingan harga, konsultasi bisnis profesional, analisis dan penyedia
informasi bisnis dan komersial, analisis bisnis, riset dan layanan informasi, mengumpulkan dan memverifikasi penilaian dan
ulasan bisnis untuk orang lain, menyediakan perbandingan harga, layanan, kualitas, ulasan dan penilaian penyedia layanan
untuk bisnis atau tujuan komerial, menyiapkan laporan keuangan; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Penyediaan layanan
direktori manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek melalui web online yang menampilkan hyperlink ke situs web;
Penyediaan layanan intelijen pasar; Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan headwear
melalui telepon, faksimili, situs web online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik lainnya; Penyediaan pasar on-line
untuk pembeli dan penjual barang dan jasa yang mana untuk melayani sebagai perantara komersial dan promotor penjualan
untuk penjual dan pembeli pihak ketiga barang dan jasa, seperti, kendaraan darat.; Penyediaan penghargaan insentif dan
program keanggotaan kepada pelanggan dari pusat pelumasan kendaraan; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan
ritel melalui Internet.; Penyediaan program penghargaan insentif bagi pelanggan melalui pemberian hadiah bonus dan layanan
insentif untuk perjalanan udara yang sudah berkali-kali, yaitu, fasilitas transit lounge untuk relaksasi penumpang, layanan
maskapai penerbangan prioritas khusus dengan layanan reservasi, peningkatan pemrosesan tiket bandara, percepatan
prosedur menunggu panggilan penerbangan, check-in prioritas, check-in lobi prioritas, service center khusus dan jalur untuk
kumpulan penumpang elite, prioritas khusus dan percepatan pemrosesan keamanan, percepatan layanan penanganan di
pintu masuk dan keberangkatan pesawat, peningkatan akomodasi tempat duduk, peningkatan ruang pribadi termasuk hiburan
khusus, koneksi komputer, peningkatan layanan penyediaan makanan dan pemberian voucher dengan nilai-nilai yang telah
ditentukan untuk penumpang elite, pengiriman bagasi prioritas, peningkatan dan percepatan respons customer service untuk
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penumpang elite; Penyediaan program penghargaan insentif dan penghargaan loyalitas keanggotaan kepada pelanggan dari
pusat pelumasan kendaraan; Penyediaan program penghargaan insentif pelanggan melalui penerbitan dan pemrosesan poin
loyalitas untuk pembelian barang dan jasa; Penyediaan promosi barang dan jasa melalui periklanan; Penyediaan ruang iklan
di situs web untuk mempromosikan barang dan jasa; Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa di website; Penyediaan
skema insentif dan informasi yang berkaitan dengan skema insentif; Penyediaan tempat pasar online untuk pengguna jasa
dan penyedia jasa tenaga kerja professional/pencari kerja dengan berbagai jenis ketrampilan dan pengalaman;
Penyelenggaraan acara untuk keperluan komersial dan iklan; Penyelenggaraan pengundian hadiah untuk tujuan promosi dan
perdagangan; Penyelidikan klien; Penyewaan materi periklanan; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan (termasuk
online melalui jaringan komunikasi global termasuk Internet); Penyewaan papan iklan; Penyewaan peralatan untuk periklanan;
Penyewaan ruang iklan di situs web; Peragaan barang; Peralaman pasar; Perbandingan harga dan evaluasi berbagai produk;
Perbelanjaan lokal daring dengan produk lokal yang dibeli oleh pelanggan di luar negeri; Perdagangan bahan bakar padat;
Perdagangan batu abu tahan api; Perdagangan batu bara; Perdagangan batu bara padat (briket); Perdagangan besar alat
laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar komputer dan perlengkapannya dan piranti lunak; Perdagangan
besar kosmetik; Perdagangan retail kamera, video kamera, lensa, asesori fotografi/videografi.; Perencanaan dan pelaksanaan
pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan; Perencanaan pengiklanan; Perencanaan strategi
pemasaran; Perikalan melalui Koran; Periklanan melalui jaringan telepon seluler; Periklanan melalui media elektronik dan
internet untuk manajemen bisnis; Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan online melalui jaringan komunikasi komputer; Periklanan untuk orang lain;
Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait
untuk memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang
terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan,
pemasaran, dan promosi barang dan jasa pihak lain dalam kaitannya dengan video game dan olahraga elektronik;
Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Persiapan kolom publikasi; Persiapan penilaian pajak [akuntansi]; Persiapan,
kompilasi dan penyimpanan data elektronik; Presentasi barang dan jasa; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman
video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Produksi kembali dokumen; Produksi keperluan periklanan visual; Produksi
rekaman video untuk tujuan pemasaran; Produksi rekaman video untuk tujuan periklanan; Produksi rekaman video untuk
tujuan publisitas; Program insentif kartu loyalitas untuk mempromosikan jasa toko ritel yang menampilkan pakaian dan
aksesoris fesyen dan sejenisnya; Program loyalitas dan insentif pelanggan; Program pemberian insentif berupa asuransi jiwa
dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; Promosi [periklanan]
bisnis; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi barang dan jasa milik pihak lain melalui
program diskon dan insentif dimana poin pembelian diberikan untuk pembelian yang dilakukan oleh pelanggan vendor atau
perjalanan yang dilakukan oleh pelanggan anggota yang dapat ditukar dengan barang dagangan dan perjalanan; Promosi
penjualan (untuk orang lain); Promosi penjualan akun kartu kredit melalui administrasi program pemberian insentif; Promosi
penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio
untuk orang lain melalui toko, Internet atau katalog produk; Promosi penjualan untuk bisnis bebas bea; Promosi penjualan
untuk pihak lain melalui jaringan komputer; Promosi secara online pada jaringan komputer; Promosi, periklanan dan
pemasaran situs online; Proses administratif pesanan belanjaan; Publikasi elektronik teks publikasi; Publikasi produksi film;
Pusat belanja melalui internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui
internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices),
sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan
dompet kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran,
sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur,
peralatan pendingin listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; Pusat perbelanjaan yang menjual
peralatan rumah tangga, furnitur, barang elektronik; Retail store services featuring shoes; Riset dan analisis data bisnis; Ritel
online; Ritel seluruh barang; Saran bisnis dan analisis pasar; Saran dan konsultasi bisnis mengenai penggunaan dan
permintaan untuk material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi; Saran manajemen
pemasaran; Sewa mesin penjual otomatis; Stan untuk penjualan es krim; Studi dan analisis pasar melalui Internet; Studi
statistic bisnis; Supermarket bahan bangunan; Survei [jajak pendapat]; Survei bisnis; Survei untuk kepentingan bisnis; TOKO
SERBA ADA; Tampilan barang dagangan di media komunikasi untuk tujuan ritel; Tempat penyelenggara kursus penyelaman
(diving) untuk tujuan komersial; Tempat yang menjual berbagai macam bir; Toko Aquarium; Toko Barang Pecah belah; Toko
Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko Optik; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko Penjualan Lampu LED, lampu
tenaga surya dan bola lampu; Toko alat-alat musik dan rekaman-rekaman; Toko alat-alat olahraga; Toko barang elektronik
audio dan audio visual; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko barang-barang grosir; Toko barang-barang seni; Toko
bebas bea bandara; Toko bebas pajak untuk kosmetik dan obat-obatan; Toko boneka; Toko buku dan alat-alat tulis; Toko
bunga; Toko distro; Toko eceran aluminium; Toko eceran dan grosir yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Toko eceran
yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran
yang menjual produk susu; Toko emas; Toko emas dan perhiasan; Toko handphone dan asesoris; Toko helm dan aksesoris
helm; Toko jam; Toko jam tangan; Toko jamu (herbal); Toko komputer dan aksesoris; Toko kue; Toko kue online; Toko mainan
anak-anak; Toko makanan dan minuman khas jepang; Toko makanan online; Toko mebel dan ranjang; Toko menjual produk
voucher secara elektronik / online; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman online; Toko minuman panas dan dingin; Toko
olahraga; Toko oleh-oleh; Toko online dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang merchandise
karakter animasi; Toko online di bidang makanan dan minuman; Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko online yang
menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko pakaian ritel; Toko pancake dan waffle; Toko parfum; Toko perabotan; Toko
perangkat hardware; Toko perhiasan; Toko perlengkapan bayi; Toko plastik; Toko pulsa dan kartu perdana; Toko ritel, katalog
pesanan melalui pos, dan layanan toko ritel yang ditawarkan melalui Internet di bidang alas kaki, pakaian, barang-barangbarang kecil terbuat dari kulit, tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang, tas tangan, kacamata hitam, dan
aksesoris terkait di atas; Toko roti online; Toko sepatu; Toko serba ada; Toko sparepart dan aksesoris kendaraan; Toko tekstil
dan pakaian; Toko telekomunikasi; Toko yang melayani penjualan mesin; Toko yang menjual Karpet; Toko yang menjual
antara lain: baterai telepon seluler, -baterai isi ulang, -pengisi daya baterai untuk gawai dan telepon selular baik secara onLine
maupun langsung; Toko yang menjual batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan pintu, panel kayu,
bingkai, kertas pelapis dinding; Toko yang menjual berbagai macam parcel; Toko yang menjual cat; Toko yang menjual emas
batangan; Toko yang menjual es krim; Toko yang menjual kaca, kaca mata (optik), bingkai kacamata, rangka kaca mata, kaca
mata pelindung matahari, tempat-tempat kaca mata, lensa kontak, wadah-wadah untuk lensa kontak, tali kaca mata, kaca
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mata anti silau, tas, tas ransel, tas selempang, dompet, koper, kulit, kulit Imitasi, payung, tongkat, kantong untuk pendaki
gunung, jam, tali jam tangan , rantai jam tangan, kotak jam tangan, perhiasan, gelang, kalung, cincin, bros(perhiasan), logam
mulia, baju, celana, t-shirt, sepatu, sandal, sepatu sandal, ikat pinggang, topi, jaket, sarung tangan (pakaian), tenda-tenda, talitali, tambang, tempat tidur gantung, jala-jala, terpal plastik, karung plastik, jaring-jaring, kerai diluar ruangan; Toko yang
menjual kosmetik; Toko yang menjual kue; Toko yang menjual pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es dan
buah; Toko yang menjual pompa air rumah tangga dan industri serta seluruh alat listrik; Toko yang menjual wallpaper, gorden,
blinds, vinyl floor, lantai kayu, sticker, kaca filem; Toko-toko Grosir Elektronik; Ulasan biaya perawatan kesehatan; Waralaba
restoran, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; Wholesale store services
featuring shoes; administasi program diskon yang memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon barang dan jasa, diskon
pengiriman, percepatan pengiriman dan akses awal terhadap acara-acara penjualan; administrasi bisnis; administrasi bisnis
dan layanan konsultasi bisnis; administrasi bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; administrasi bisnis di bidang
pengangkutan kapal atas nama orang lain; administrasi bisnis hotel; administrasi bisnis perusahaan dalam industri
pengangkutan kapal; administrasi bisnis program dan layanan penggantian farmasi; administrasi bisnis program dan layanan
penggantian obat; administrasi bisnis program penggantian pasien; administrasi bisnis untuk orang lain; administrasi dan
manajemen hibah penelitian; administrasi franchise (waralaba); administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain;
administrasi komersial untuk barang dan jasa bagi orang lain; administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang
lain, untuk program diskon yang memungkinkan peserta mendapatkan diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu
anggota diskon, kompetisi untuk keperluan periklanan, program loyalitas konsumen, skema insentif dan loyalitas pelanggan,
program loyalitas menyangkut diskon atau insentif, program imbalan loyalitas, skema keanggotaan, skema insentif penjualan
dan promosi, program insentif promosi penjualan, urusan bisnis waralaba, urusan bisnis toko ritel; administrasi loyalitas
pelanggan dan skema insentif; administrasi penggajian bisnis untuk orang lain; administrasi program diskon untuk
memungkinkan peserta memperoleh diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu keanggotaan diskon; administrasi
program diskon yang memungkinkan peserta untuk mendapatkan diskon pada jasa pengiriman melalui penggunaan kartu
keanggotaan diskon; administrasi program frequent flyer; administrasi program frequent flyer yang memungkinkan anggota
menukarkan miles untuk poin atau penghargaan yang ditawarkan oleh program loyalitas lainnya; administrasi program
imbalan kerja; administrasi program imbalan kesetiaan; administrasi program imbalan loyalitas yang melibatkan pertukaran
cap; administrasi program insentif promosi penjualan; administrasi program loyalitas konsumen; administrasi program loyalitas
konsumen untuk mempromosikan layanan restoran dan layanan ritel orang lain; administrasi program loyalitas pelanggan;
administrasi program loyalitas yang melibatkan diskon atau insentif; administrasi program loyalti konsumen yang menyediakan
konsumen terdaftar dengan barang gratis dan menu diskon; administrasi program pemberian insentif untuk mempromosikan
penjualan barang dan jasa orang lain; administrasi program pensiun karyawan; administrasi program pertukaran budaya dan
pendidikan; administrasi program tunjangan karyawan mengenai asuransi dan keuangan; administrasi program tunjangan
karyawan mengenai keanggotaan klub kebugaran; administrasi program tunjangan kesejahteraan karyawan; administrasi
pusat data dalam bidang data besar (big data); administrasi rekening tabungan; administrasi rencana penyedia yang disukai;
administrasi rencana perawatan kesehatan prabayar; administrasi sewa guna real estat dalam bentuk mengatur perjanjian
sewa guna dan sewa untuk real estat; administrasi skema insentif penjualan dan promosi; administrasi skema insentif
penjualan dan promosi yang melibatkan perangko perdagangan; administrasi skema loyalitas dan insentif; administrasi urusan
bisnis; administrasi urusan bisnis waralaba; administrasi usaha; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran
penjualan; administrasi, penagihan, dan rekonsiliasi akun atas nama orang lain; advertising to promote the sale of products
and the use of services by the point accumulation method or discount privilege grant method; agen agregat penjualan dan
penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen atau agen penjualan pesanan melalui surat; agen impor-ekspor; agen
informasi komersial; agen kerja terkait dengan pembayaran barang; agen pemesanan teater; agen pemesanan teater [layanan
pemesanan pekerjaan untuk artis yang tampil]; agen pemesanan teater [manajemen bisnis artis pertunjukan]; agen
pemesanan teater untuk iklan atau promosi penjualan; agen penerbitan; agen penjualan barang baik eceran maupun grosir;
agen perencanaan dan pelaksanaan iklan dan promosi penjualan, serta pengajaran dan saran untuk iklan dan promosi
penjualan; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan penjualan dan mempromosikan
penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan untuk mempromosikan penjualan
dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perusahaan lokal dan asing untuk memberikan penawaran
untuk berbagai produk, yaitu, penetapan harga barang atau jasa; agen untuk kontrak pengadaan (untuk pihak lain) untuk
penjualan dari barang melalui telefon seluler dan internet; agen untuk langganan koran; agen untuk penerbitan kupon
(termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; agency services of
products, services and company on the internet; agensi ekspor dan impor; akuntansi; akuntansi administrasi; akuntansi biaya;
akuntansi forensik; akuntansi manajemen biaya; alih daya (bantuan komersial); analis data bisnis; analisa dan pengajaran
manajemen; analisa informasi bisnis; analisa manajemen atau pemberian nasehat tentang manajemen; analisa mengenai
masalah ekonomi; analisa respon konsumen; analisis biaya; analisis biaya-manfaat; analisis bisnis strategis; analisis bisnis,
layanan informasi dan penelitian pasar; analisis dan pelaporan statistik; analisis dan penelitian pasar; analisis dan studi atas
informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan lingkungan melalui penelitian pasar dan
studi-studi per-iklanan; analisis dan studi pasar; analisis data bisnis; analisis data dan statistik studi pasar; analisis data
penelitian pasar; analisis data penelitian pasar dan statistik; analisis data termasuk analisis perilaku pengguna dan intelijen;
analisis harga biaya; analisis harga biaya mengenai pembuangan, pembuangan, penanganan, dan daur ulang limbah; analisis
informasi bisnis; analisis kecenderungan busana dan pasar untuk memberikan saran dan konsultasi kepada pemilik merek
ritel; analisis kerja untuk menentukan keahlian pekerja dan persyaratan pekerja lainnya; analisis laba bisnis; analisis
manajemen bisnis; analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis; analisis pasar biji-bijian; analisis pemasaran; analisis
pemasaran real estat; analisis respon iklan dan riset pasar; analisis respons iklan dan studi pasar; analisis respons terhadap
iklan; analisis statistik dan layanan pelaporan untuk keperluan bisnis; analisis statistik riset pasar; analisis studi pasar; analisis
tren bisnis; analitik data bisnis, yaitu, mengumpulkan dan melaporkan data kebugaran, informasi pembayaran dan data bisnis
lainnya ke departemen sumber daya manusia serta bisnis kebugaran dan kesehatan; asa-jasa pengadaan untuk orang lain
(pembelian barang dan jasa untuk orang lain); audisi seniman pertunjukan (pemilihan personil); audit akun; audit bisnis; audit
keuangan; audit laporan keuangan; bantuan administrasi bisnis; bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk
tender; bantuan bisnis; bantuan bisnis sehubungan dengan memfasilitasi transaksi bisnis melalui jaringan komputer lokal dan
global; bantuan bisnis terkait dengan pendirian waralaba; bantuan bisnis untuk orang lain dalam pendirian organisasi amal;
bantuan bisnis untuk orang lain dalam pendirian organisasi kemanusiaan; bantuan bisnis untuk seniman dan penampil;
bantuan bisnis, manajemen dan layanan administrasi; bantuan bisnis, manajemen dan layanan informasi; bantuan dalam
manajemen bisnis komersial waralaba; bantuan dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi;

Halaman 990 dari 1262

bantuan dan saran mengenai organisasi dan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis
dalam pendirian dan pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian fasilitas pelabuhan untuk
orang lain; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; bantuan
manajemen bisnis untuk perusahaan industri atau komersial; bantuan manajemen industri; bantuan manajemen komersial;
bantuan manajemen komersial atau industri; bantuan manajemen personalia; bantuan manajemen perusahaan; bantuan
pemasaran; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan analisis bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan
konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan organisasi
bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkenaan dengan perencanaan bisnis; belanja online; beriklan di Internet
untuk orang lain; beriklan di kios elektronik; beriklan di majalah, brosur, dan koran; beriklan di pers populer dan profesional;
beriklan melalui Internet; beriklan melalui jaringan telepon seluler; beriklan melalui media elektronik; beriklan melalui semua
sarana komunikasi publik; beriklan untuk orang lain di Internet; bisnis dan manajemen; bisnis pemasaran; blockchain sebagai
suatu layanan (blockchain as a service), yaitu, saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain; copywriting;
copywriting iklan; copywriting untuk keperluan iklan dan promosi; database dan manajemen arsip yang terkomputerisasi;
demonstrasi barang; demonstrasi barang dan jasa dengan cara elektronik; demonstrasi barang dan jasa dengan cara
elektronik, juga untuk manfaat yang disebut layanan Teleshopping dan homeshopping; demonstrasi barang pada media
komunikasi untuk keperluan ritel; demonstrasi barang untuk keperluan iklan; demonstrasi barang untuk keperluan promosi;
demonstrasi penjualan untuk orang lain; demonstrasi produk di jendela toko dengan model langsung; demonstrasi produk
disediakan di dalam toko dan melalui jaringan komunikasi global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; desain bahan
iklan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan; desain logo iklan; desain materi iklan, pemasaran, dan
publisitas; desain selebaran iklan; desain, kreasi, persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain;
distribusi bahan periklanan; distribusi barang promosi; distribusi barang-barang (bukan layanan-layanan transportasi) (agen,
grosir, layanan-layanan representatif); distribusi dan penyebaran materi iklan; distribusi dan penyebaran materi iklan
[selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi iklan; distribusi iklan dan pengumuman komersial; distribusi masalah
periklanan; distribusi materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan
iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distribusi materi iklan, pemasaran dan promosi; distribusi minyak dan gas,
tempat penyimpanan, lubang besar, dan peralatan silinder untuk melindungi sensor suhu, mesin, dan bagiannya; distribusi
pengumuman iklan; distribusi produk untuk tujuan periklanan; distribusi prospektus; distribusi prospektus dan sampel;
distribusi prospektus dan sampel untuk keperluan periklanan; distribusi prospektus untuk keperluan periklanan; distribusi
prospektus, langsung atau melalui pos; distribusi sampel; distribusi sampel untuk keperluan iklan; distribusi sampel untuk
keperluan publisitas; distribusi sampel, langsung atau melalui pos; distribusi selebaran iklan; distribusi selebaran iklan untuk
orang lain; distribusi selebaran untuk tujuan periklanan; distribusi selebaran, brosur, barang cetakan, dan sampel untuk
keperluan periklanan; distributor aluminium; duplikasi dokumen; ekspor dan impor alat-alat berat dan suku cadang; evaluasi
bisnis; evaluasi peluang bisnis; evaluasi persyaratan personel; evaluasi statistik data dari studi pasar; evaluasi statistik data
pemasaran; evaluasi statistik data penelitian pasar; faktur; faktur bisnis; file sentral dan manajemen file bisnis
terkomputerisasi; fungsi kantor; galeri seni untuk tujuan iklan; galeri seni untuk tujuan komersial; galeri seni untuk tujuan
komersial atau iklan; general office work regarding management of pecuniary claim by computer; grosir dan eceran film,
rekaman suara, karya sastra, karya dramatis, karya musik dan karya artistik; hubungan Masyarakat; hubungan masyarakat
yang berkaitan dengan kecantikan; iklan; iklan banner; iklan baris; iklan bayar per klik; iklan billboard elektronik; iklan bioskop;
iklan dan layanan informasi komersial; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan pemasaran kooperatif; iklan dan
pemasaran koperasi untuk layanan kebersihan perumahan dan komersial; iklan dan promosi perusahaan; iklan dan saran
bisnis; iklan daring pada internet dan sistem jaringan komputer global lainnya; iklan dengan komunikasi nirkabel; iklan di
bidang pariwisata dan perjalanan; iklan film; iklan jasa pelatihan penyelaman dalam air secara online; iklan komersial; iklan
komersial perusahaan; iklan komersial radio; iklan komersial televisi; iklan langsung; iklan majalah; iklan melalui pesanan
surat; iklan melalui sarana komunikasi umum; iklan melalui semua sarana komunikasi umum; iklan mobil untuk dijual melalui
Internet; iklan online; iklan online di jaringan komputer; iklan online pada jaringan komputer; iklan pengalaman, acara dan
secara langsung; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang
berkaitan dengan acara olahraga domestik dan internasional; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui
pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan konser musik; iklan promosi produk dan layanan pihak
ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan olahraga, musik, dan acara budaya lainnya;
iklan radio; iklan radio dan televisi; iklan real estat; iklan real estat komersial; iklan real estat komersial atau perumahan; iklan
real estat perumahan; iklan respons langsung; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui
internet; iklan secara online jasa pengaturan pengantaran orang-orang yang mengadakan perjalanan snorkeling dan diving;
iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan situs web bisnis; iklan sponsor; iklan surat langsung untuk
menarik pelanggan baru dan mempertahankan basis pelanggan yang ada; iklan televisi; iklan untuk keperluan rekrutmen; iklan
untuk perekrutan personil; iklan wisata diving dan snorkeling di Pulau melalui internet; iklan yang berkaitan dengan layanan
transportasi dan pengiriman; iklan yang berkaitan dengan produk farmasi dan produk pencitraan in-vivo; iklan, pemasaran dan
konsultasi konsultasi, layanan konsultasi dan bantuan; iklan, promosi, dan layanan hubungan masyarakat; iklan, promosi, dan
layanan keagenan; informasi bisnis; informasi bisnis dan layanan penelitian; informasi bisnis dan layanan penelitian
berbantuan komputer; informasi bisnis dan layanan penilaian; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan
pertanyaan bisnis; informasi dan saran komersial untuk konsumen; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen
penilaian bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen terkait dengan diet [tempat konsultasi konsumen]; informasi
komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; informasi pemasaran; informasi penjualan produk;
informasi usaha untuk tinjauan umum perusahaan termasuk pengoperasian usaha, ukuran bisnis dan informasi lainnya;
informasi, jasa konsultasi, memberikan nasehat, menginformasikan yang berkaitan dengan semua yang disebutkan di atas.;
informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan administrasi bisnis yang
disediakan secara online atau melalui Internet; information retrieval services executed using electronic calculators for others;
information retrieval services on the internet using artificial intelligence program for others; input dan kompilasi informasi ke
dalam basis data komputer; input, kompilasi dan sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; internet dan layanan
situs belanja ritel online yang menampilkan streaming atau konten audio-visual yang dapat diunduh di bidang berita, hiburan,
olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; interpretasi data riset pasar; interpretasi data studi pasar; inventaris barang
dagangan; investigasi bisnis; investigasi bisnis mengenai aktivitas perusahaan atau bisnis; issuing of trading stamp; issuing,
clearing and managing point cards; issuing, issuing intermediary and clearing of trading stamp, coupon, point accumulation
type card and discount privilege card; jajak pendapat; jaringan bisnis; jaringan bisnis melalui platform jejaring sosial; jasa
administrasi bisnis di bidang kesehatan; jasa administrasi bisnis di bidang transportasi; jasa administrasi dan manajemen
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bisnis sehubungan dengan program sponsor; jasa administrasi kantor; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa
administratif kartu loyalitas; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); jasa agen bakat dalam sifat manajemen
bisnis artis yang tampil; jasa agen ekspor; jasa agen ekspor-impor di bidang energi; jasa agen impor-ekspor barang; jasa agen
pemasaran; jasa agen pembelian; jasa agen pemodelan; jasa agen penjualan untuk alas kaki; jasa agen penjualan yang
menampilkan bagian dan aksesoris untuk mobil; jasa agen periklanan; jasa agen periklanan radio; jasa agen periklanan
televisi; jasa agen pesanan pembelian; jasa agen sastra yang terdiri dari negosiasi kontrak; jasa agen tenaga kerja dan
pekerjaan; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent (manajemen bisnis seniman
pertunjukan); jasa akuntansi untuk merger dan akuisisi; jasa akuntansi yang berkaitan dengan perencanaan pajak; jasa
akuntansi yang berkaitan dengan piutang dagang; jasa alih daya [bantuan bisnis]; jasa analisa penjualan; jasa analisis atau
konsultasi di bidang pertanian; jasa analisis pasar; jasa analisis periklanan; jasa audit; jasa bantuan bisnis sehubungan
dengan pengumpulan dan penyewaan daftar alamat; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; jasa
bantuan untuk perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa bisnis dan periklanan; jasa bisnis,
seperti membantu pihak lain dalam perundingan dan pengembangan kemitraan bisnis dan aliansi bisnis; jasa diskon (-untuk
pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distribusi di bidang bahan kimia, pestisida, aplikator kimia dan
pestisida dan pakaian pelindung dan masker pelindung untuk digunakan selama penggunaan atau aplikasi bahan kimia; jasa
distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk alas kaki; jasa distributor grosir untuk anggur dan minuman
beralkohol; jasa distributor grosir untuk bir; jasa distributor grosir untuk furnitur; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa
distributor grosir untuk lembaran dan gulungan aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk makanan dan
minuman; jasa distributor grosir untuk pakaian; jasa distributor grosir untuk perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk
segar; jasa distributor grosir untuk suku cadang dan komponen otomotif; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa
eceran atau grosiran robot industri; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil; jasa eceran
atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil pada situs web internet; jasa eceran atau grosiran untuk
akumulator; jasa eceran atau grosiran untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa eceran atau grosiran untuk mesin dan
instrumen pengukur atau penguji; jasa eceran atau grosiran untuk pendingin udara; jasa eceran atau grosiran untuk peralatan
dan instrumen telekomunikasi; jasa eceran atau grosiran untuk permesinan dan peralatan elektrikal; jasa evaluasi statistik data
pemasaran; jasa grosir berkaitan dengan pelana; jasa grosir dan eceran; jasa grosir untuk alas kaki; jasa grosir untuk alat
musik; jasa grosir untuk artikel menjahit; jasa grosir untuk artikel pembersih; jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan
dalam hortikultura; jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; jasa grosir untuk bahan kimia untuk
digunakan dalam pertanian; jasa grosir untuk bahan seni; jasa grosir untuk barang cetakan; jasa grosir untuk barang yang
dipanggang; jasa grosir untuk daging; jasa grosir untuk furnitur; jasa grosir untuk instalasi sanitasi; jasa grosir untuk instrumen
horologis; jasa grosir untuk instrumen medis; jasa grosir untuk kain; jasa grosir untuk karya seni; jasa grosir untuk mainan;
jasa grosir untuk minuman beralkohol, kecuali bir; jasa grosir untuk pakaian; jasa grosir untuk pakan ternak; jasa grosir untuk
penerangan; jasa grosir untuk penutup dinding; jasa grosir untuk penutup lantai; jasa grosir untuk perabotan; jasa grosir untuk
peralatan hortikultura; jasa grosir untuk peralatan konstruksi; jasa grosir untuk peralatan memasak makanan; jasa grosir untuk
peralatan menyelam; jasa grosir untuk peralatan pasokan air; jasa grosir untuk peralatan pemindahan tanah; jasa grosir untuk
peralatan penyamakan matahari; jasa grosir untuk peralatan pertanian; jasa grosir untuk perangkat keras komputer; jasa grosir
untuk perangkat keras logam; jasa grosir untuk persediaan alat tulis; jasa grosir untuk persiapan membuat minuman; jasa
grosir untuk persiapan membuat minuman beralkohol; jasa grosir untuk persiapan pembersihan; jasa grosir untuk persiapan
perawatan hewan; jasa grosir untuk produk hortikultura; jasa grosir untuk produk susu; jasa grosir untuk sampah untuk hewan;
jasa grosir untuk tembakau; jasa grosir untuk tutup kepala; jasa grosir yang berkaitan dengan aksesoris mobil; jasa grosir yang
berkaitan dengan alas kaki; jasa grosir yang berkaitan dengan barang cetakan; jasa grosir yang berkaitan dengan bulu tiruan;
jasa grosir yang berkaitan dengan furnitur; jasa grosir yang berkaitan dengan ikan; jasa grosir yang berkaitan dengan kain;
jasa grosir yang berkaitan dengan karya seni; jasa grosir yang berkaitan dengan pakan untuk hewan; jasa grosir yang
berkaitan dengan peralatan hortikultura; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan konstruksi; jasa grosir yang berkaitan
dengan peralatan pertanian; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi;
jasa grosir yang berkaitan dengan perhiasan; jasa grosir yang berkaitan dengan produk hortikultura; jasa grosir yang berkaitan
dengan suku cadang kendaraan bermotor; jasa grosir yang berkaitan dengan tutup kepala; jasa humas; jasa iklan dan
promosi; jasa iklan ritel yaitu penyebaran masalah iklan untuk pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik daring; jasa
informasi bisnis; jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa informasi komersial yang disediakan oleh akses ke
database komputer; jasa informasi penjualan, bisnis dan promosi; jasa informasi, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan
dengan periklanan dan pemasaran; jasa informasi, yaitu menyediakan informasi tentang produk ritel kepada pelanggan yang
menampilkan ketersediaan produk tertentu yang menarik bagi mereka; jasa jaringan bisnis dan profesional; jasa jasa katalog
toko eceran; jasa jual beli mobil bekas; jasa jual beli mobil bekas secara online; jasa katalog pemesanan melalui pos dalam
kaitannya dengan kosmetik; jasa kliping berita iklan secara daring (online) melalui jaringan komputer; jasa klub pelanggan dan
jasa loyalitas pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan; jasa klub pelanggan, untuk keperluan
komersial, promosi dan/atau iklan; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi bisnis dalam bidang transaksi real estat komersial;
jasa konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan identitas perusahaan; jasa konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan tanggung
jawab sosial perusahaan; jasa konsultasi bisnis dan informasi; jasa konsultasi bisnis di bidang logistik transportasi; jasa
konsultasi bisnis di bidang pertanian; jasa konsultasi bisnis sehubungan dengan menyediakan situs web pada jaringan
komputer global yang pihak ketiga dapat menawarkan dan sumber barang dan jasa, tempat, menentukan status dan
memenuhi permintaan dan pesanan perdagangan, masuk ke dalam kontrak dan transaksi bisnis; jasa konsultasi bisnis
sehubungan dengan pengoperasian pasar elektronik untuk pembeli dan penjual barang-barang dan atau jasa-jasa pada
jaringan komputer global; jasa konsultasi bisnis untuk organisasi nirlaba; jasa konsultasi bisnis untuk perusahaan; jasa
konsultasi bisnis untuk perusahaan pemula; jasa konsultasi bisnis yang berkaitan dengan integrasi bidang teknologi proses
bisnis, pembelajaran organisasi, manajemen perubahan dan keberlanjutan operasional; jasa konsultasi dan informasi yang
berkaitan dengan akuntansi; jasa konsultasi dan konsultasi di bidang strategi bisnis; jasa konsultasi manajemen; jasa
konsultasi manajemen bisnis yang disediakan melalui Internet; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa konsultasi perdagangan
luar negeri; jasa konsultasi rekrutmen bisnis; jasa konsultasi terkait dengan manajemen pusat perbelanjaan; jasa konsultasi
usaha mengenai distribusi komersial dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; jasa konsultasi yang
berhubungan dengan kontrak untuk pembelian barang; jasa konsultasi yang berkaitan dengan administrasi bisnis dan
manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan konsep, pengkreasian, proses desain,
pengembangan, penerapan, pengerjaan, pengaturan, promosi dan pengawasan skema keanggotaan, termasuk skema kartu
loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
pengadaan barang dan jasa; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan
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pemasaran; jasa kumpulan statistik untuk bisnis; jasa layanan retail yang berkaitan dengan bahan-bahan makanan; jasa
layanan retail yang terkait dengan penyiapan pembuatan minuman; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas
organisasi dan sumber daya); jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa manajemen
bisnis di bidang pendidikan; jasa manajemen bisnis komersial; jasa manajemen bisnis sehubungan dengan penjualan secara
elektronik; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa manajemen penjualan di internet; jasa manajemen proyek
bisnis untuk proyek konstruksi; jasa marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline, transaksi komersial
secara online; jasa menjual bersama-sama, untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain, dari bermacam-macam barang,
yang memungkinkan pelanggan untuk melihat dengan baik dan membeli barang-barang tersebut melalui situs web internet
barang dagangan secara umum dan toko grosir; jasa organisasi dan manajemen program promosi insentif dan penjualan; jasa
outsourcing dalam sifat mengatur kontrak layanan untuk orang lain; jasa outsourcing dalam sifat mengatur pengadaan barang
untuk orang lain; jasa outsourcing di bidang analitik bisnis; jasa outsourcing di bidang manajemen hubungan pelanggan; jasa
outsourcing di bidang operasi bisnis; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa pelelangan; jasa pemasaran; jasa
pemasaran di bidang kedokteran gigi; jasa pemasaran di bidang perjalanan; jasa pemasaran di bidang restoran; jasa
pembelanjaan melalui internet; jasa pembuatan indeks informasi, situs dan sumber daya lain yang tersedia di jaringan
komputer global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya untuk pihak lain; jasa pemesanan (untuk orang lain); jasa
pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa pemodelan statistik; jasa pemrosesan data dalam bidang transportasi;
jasa pemrosesan data di bidang transportasi; jasa penagihan; jasa penataan untuk tujuan iklan; jasa penelitian dan konsultasi
yang berkaitan dengan promosi, operasi, dan penjualan di pasar domestik dan luar negeri barang dan jasa yang diproduksi di
Taiwan, yaitu, konsultasi riset pasar; jasa penelitian pasar dan informasi; jasa penerbitan, pengelolaan dan penyelesaian
kupon dan poin untuk mempromosikan barang dan jasa; jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari
berbagai barang, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut; jasa pengadaan minuman beralkohol [membeli barang untuk bisnis lain]; jasa pengadaan
untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk bisnis lain]; jasa pengadaan, untuk manfaat pihak lain, berbagai barangbarang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli
barang-barang tersebut di outlet ritel, outlet grosir, supermarket dan toko serba ada; jasa pengaturan dan pengorganisasian
promosi pemasaran untuk pihak lain; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penggabungan
(merger) dan akuisisi bisnis; jasa pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan; jasa pengumpulan data; jasa penilaian
bisnis; jasa penilaian perusahaan; jasa penjualan aksesoris telepon selular; jasa penjualan alat teknik; jasa penjualan alat-alat
kedokteran; jasa penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa penjualan daging beku; jasa penjualan dan publisitas;
jasa penjualan grosir produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan hasil laut
(beku); jasa penjualan ikan; jasa penjualan makanan berbahan dasar ikan; jasa penjualan makanan atau minuman yang
dioperasikan dengan memasukkan koin untuk mengeluarkan minuman atau makanan yang dipilih; jasa penjualan makanan
dan minuman; jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang baik secara langsung maupun online; jasa penjualan
makanan dan minuman yang dipesan melalui mesin; jasa penjualan makanan olahan hasil laut; jasa penjualan melalui sistem
berbasis web dan portal online di bidang perdagangan konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen untuk
masuk, mengatur dan mengubah profil pembayaran dan pengiriman serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan mengubah
daftar produknya; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan minuman teh bubble atau teh
pearl; jasa penjualan obat-obatan; jasa penjualan perabot rumah tangga; jasa penjualan produk dibidang nutrisi dan
suplemen diet, minuman dan sari buah; jasa penjualan produk baja ringan; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan
secara online (internet).; jasa penjualan ritel produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan ritel, grosir
dan online termasuk berhubungan dengan buku dan publikasi lainnya jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang
berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa penjualan secara online; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan
farmasi; jasa penjualan wisata dalam air diving dan snorkeling secara online; jasa penjualan: atap baja ringan ,galvalum, reng,
hollow, atap Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium, kanal c; jasa penyaluran gas secara ritel (eceran); jasa
penyediaan data bisnis; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa penyediaan
portal online berbasis web yang memberikan pelanggan akses ke informasi akun penjualan mereka, informasi logistik
transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan pesanan, informasi manajemen inventaris, dan informasi
promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau
iklan; jasa perantara bisnis untuk menjual dan membeli barang dan jasa; jasa perantara bisnis yang berkaitan dengan
pengiriman pesanan melalui telekomunikasi; jasa perantara komersial untuk alat pijat estetika; jasa perantara komersial untuk
kosmetik; jasa perdagangan aluminium; jasa perdagangan besar (distributor) alat-alat berat dan suku cadang; jasa
perdagangan secara online sehubungan dengan pelelangan elektronik dan menyediakan evaluasi bisnis secara online
sehubungan dengannya; jasa periklanan; jasa periklanan B2B (transaksi komersial antara pelaku bisnis); jasa periklanan dan
manajemen; jasa periklanan dan promosi dan konsultasi yang terkait dengannya; jasa periklanan dan promosi di bidang
hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa periklanan dan publisitas, yaitu,
mempromosikan barang, jasa, identitas merek dan informasi serta berita komersial pihak ketiga melalui media cetak, audio,
video, digital dan medium on-line; jasa periklanan media sosial; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan
yang berkaitan dengan penjualan barang; jasa periklanan yang disediakan oleh agen periklanan radio dan televisi; jasa
periklanan, pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi
komersial; jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye periklanan, penargetan, implementasi dan layanan
pengoptimalan/optimisasi (optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa
periklanan, yaitu, penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang lain; jasa periklanani toko ritel untuk menjual
pakaian, alas kaki dan headwear; jasa perniagaan yang melayani penjualan kendaraan bermotor; jasa pesanan pos dan jasa
toko ritel online yang menjual kopi, teh, minuman berbahan dasar kopi, minuman berbahan dasar teh, minuman berbahan
dasar cokelat, mesin penyeduh listrik dan mesin espresso listrik, pemadat kopi dan teh, panci dan penyaring, tempat
minuman, dan kaos; jasa prakiraan ekonomi; jasa produksi iklan; jasa program loyalitas, insentif dan bonus untuk pelanggan;
jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa promosi penjualan; jasa promosi penjualan atas barang-barang dan jasa-jasa
melalui sponsor untuk olahraga, musik dan hiburan; jasa promosi yaitu distribusi voucer hadiah untuk keperluan promosi dan
komersial, cek hadiah, cap dan kupon diskon melalui telepon seluler, perlengkapan seluler lainnya dan melalui internet; jasa
retail pemesanan melalui pos yang terkait dengan kosmetik; jasa retail secara online untuk produk konsumen; jasa retail
sehubungan dengan penjualan bahan plastik untuk pengemasan, jenis mesin pencetak, blok pencetakan, pengering tinta,
buklet, buku, kalender, kartu, tempat dokumen, alas gambar, pena gambar, perangkat gambar, amplop, selebaran, folder,
kartu ucapan, majalah, surat kabar, pamflet, pensil, pulpen, terbitan berkala, kartu pos, poster, barang cetakan, cetakan
publikasi, buku kliping, alat tulis kantor, bahan pengajaran (kecuali peralatan); jasa retail sehubungan dengan penjualan
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daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan
dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu dan produk susu, minyak dan lemak untuk makanan, kopi, teh, kakao dan kopi
buatan, beras, tapioka dan sagu, tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, es, gula, madu, sirup,
ragi, bubuk pengembang, garam, mustar, cuka, saus (bumbu), rempah-rempah, es; jasa retail sehubungan dengan penjualan
furnitur, cermin, bingkai gambar kayu, gabus, alang-alang, rotan, anyaman, tanduk, tulang, gading, tulang insang ikan paus,
cangkang, amber, kerang mutiara, meerschaum; jasa retail sehubungan dengan penjualan kertas, karton, barang cetakan,
bahan penjilidan buku, foto, alat tulis kantor, perekat untuk alat tulis kantor atau keperluan rumah tangga, bahan seniman,
kuas lukis, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali furnitur), bahan instruksional dan pengajaran (kecuali peralatan); jasa
retail sehubungan dengan penjualan kosmetik; jasa retail sehubungan dengan penjualan kuas, kotak wadah sisir, sisir, alatalat kosmetik, alat penghilang bau untuk penggunaan pribadi, kuas alis mata, rambut untuk kuas, perlengkapan penghapus
tata rias, kuas kuku; jasa retail sehubungan dengan penjualan kulit dan kulit imitasi, kulit halus, kulit binatang, koper, dan tas
perjalanan, payung dan payung penahan matahari, tongkat jalan, cambuk, tali kekang dan pelana kuda, backpack (sejenis
ransel), tas pantai, kotak kulit atau papan kulit, tas kantor, tongkat, kotak wadah kulit atau papan kulit, tali pengikat hewan;
jasa retail sehubungan dengan penjualan malt, bir, air mineral dan air soda, minuman lain yang tidak beralkohol, minuman
buah dan jus buah, sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; jasa retail sehubungan dengan penjualan mekanisme
untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin, mesin kasir, mesin hitung, peralatan pemprosesan data, komputer, perangkat
lunak komputer, alat pemadam kebakaran, kacamata hitam, kacamata, logam mulia dan logam campurannya, perhiasan, batu
mulia, instrumen horologis dan kronometrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan minuman ringan, minuman energi,
anggur, es teh, aperitif (minuman beralkohol perangsang nafsu makan), minuman berkarbonasi, ekstrak buah, ale jahe, grape
must, must, minuman buah yang terbuat dari konsentrat, minuman anggur manis, air malt, air seltzer, air soda, air tonik, jus
sayuran, esens yang digunakan dalam sediaan minuman keras, air barli, fruit squash, sarsaparilla, minuman beralkohol
(kecuali bir); jasa retail sehubungan dengan penjualan padi-padian dan pertanian, produk hortikultura dan kehutanan, hewan
hidup, buah dan sayuran segar, biji-bijian, tanaman dan bunga alami, bahan makanan untuk hewan; jasa retail sehubungan
dengan penjualan pakaian luar, celana terusan, mantel panjang, celana, parka, petikot, pinafor, ponco (baju selimut), pulover,
piyama, sandal, sari, sarung, selendang, syal, kemeja, sepatu, kemeja lengan pendek, shoulder wrap (bungkus bahu), topi
mandi, singlet, rok, masker tidur, sandal selop, blus lindung (smok), kaus kaki, jersi olahraga, sepatu olahraga, stoking, jaket
yang diisi, jas, pelindung matahari, bretel, baju hangat, baju renang, kaus oblong, topi tinggi, celana panjang, turban, pakaian
dalam, celana kolor, celana dalam; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian rajut, kaus kaki penghangat, legging,
legging, kostum topeng, sarung tangan musim dingin, ikat pinggang uang, sarung tangan bulu, dasi; jasa retail sehubungan
dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, apron, celana bayi, bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar
mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret, korset, sepatu bot, bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun,
dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan dengan listrik, sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan,
topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi, gaun jumper (baju hangat), baju sweater; jasa retail sehubungan
dengan penjualan pembakar parfum, semprotan parfum, alat penguap parfum, bedak padat, paf bedak, tegakan kuas cukur,
kuas cukur, kotak sabun, dispenser sabun, tempat sabun, mangkuk sup, tempat spons, tegakan untuk kuas cukur, sikat gigi,
sikat gigi elektrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, sisir dan spons,
kuas (kecuali kuas lukis), bahan pembuatan kuas, barang-barang untuk keperluan pembersihan, wol baja, kaca yang belum
dikerjakan atau dikerjakan sebagian (kecuali kaca yang digunakan dalam gedung), barang pecah belah, porselen dan barangbarang tembikar, cermin, spons abrasif untuk menggosok kulit, dispenser aerosol, tidak untuk keperluan medis; jasa retail
sehubungan dengan penjualan perangkat manikur, perangkat manikur elektrik, penghalus kuku elektrik atau non-elektrik,
gunting kuku elektrik atau non-elektrik, kikir kuku, kikir kuku elektrik, perangkat pedikur; jasa retail sehubungan dengan
penjualan perkakas dan alat tangan (yang dioperasikan secara manual), peralatan pemotong, senjata yang dipakai pada sisi
badan, pisau cukur, penjepit keriting, alat penghilangan bulu, pemoles kuku jari tangan elektrik dan non-elektrik, flat iron,
gunting rambut untuk penggunaan pribadi, elektrik atau non-elektrik, alat tangan elektrik dan non-elektrik untuk pengeritingan
rambut, pinset pencabut rambut; jasa retail sehubungan dengan penjualan perlengkapan dan instrumen ilmu pengetahuan,
pelayaran, penyurveian, fotografi, sinematografi, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, pemeriksaan (pengawasan),
penyelamatan dan pengajaran, perlengkapan dan instrumen untuk penghantaran, pengalihan, pengubahan, pengumpulan,
pengaturan atau pengendalian listrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan perlengkapan untuk rekaman, transmisi, atau
reproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, disc perekaman, compact disc, dvd dan media rekaman digital lain;
jasa retail sehubungan dengan penjualan renda dan bordir, pita dan jalinan pita, button kancing, kait dan mata kait, peniti dan
jarum, bunga buatan, karpet, permadani, keset dan bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk
menutup lantai, hiasan dinding (non-tekstil), permainan dan alat permainan, perlengkapan senam dan olahraga, dekorasi
untuk pohon natal; jasa retail sehubungan dengan penjualan sediaan pemutihan dan bahan lain untuk penggunaan penatu,
sediaan pembersihan, pengilapan, penggosokan, dan pengampelasan, sabun; jasa retail sehubungan dengan penjualan
seragam, kerudung, rompi, rompi berkancing, pakaian tahan air, sepatu kayu, gelang handuk; jasa retail sehubungan dengan
penjualan tali, senar, jaring, tenda, bidai, terpal, layar, karung dan tas, bahan bantalan dan isian (kecuali karet atau plastik),
bahan tekstil berserat mentah, kain tenun dan utas, untuk penggunaan tekstil; jasa retail sehubungan dengan penjualan tas
pakaian untuk perjalanan, tas tangan, kotak topi kulit, tas haversack, kulit imitasi, kotak wadah kunci, tali penuntun kulit, kalung
hewan kulit, moleskin, dompet saku, dompet wanita, tas rucksack, tas sekolah, tas bersabuk sekolah, tas belanja, tas
perjalanan, koper perjalanan, koper kecil, kotak wadah perlengkapan mandi, yang tidak terpasang, tas belanja beroda; jasa
retail sehubungan dengan penjualan tekstil dan pakaian tidur, selimut, seprai, kain besar, sarung bantal, tirai tekstil, handuk,
flanel, kain penutup, taplak meja, penutup tempat tidur, penutup meja; jasa retail sehubungan dengan penjualan tembakau,
barang-barang keperluan perokok, korek api; jasa retail sehubungan dengan penjualan wewangian, minyak esens, kosmetik,
losion rambut, pembersih gigi, alat-alat kosmetik, kosmetik, kolonye eau de, kosmetik alis mata, pensil alis mata, bulu mata
palsu, kuku palsu, pengilap bibir, lipstik, tata rias, bedak tata rias, sediaan tata rias, sediaan penghapus tata rias, maskara,
pengilap kuku, cat kuku, wewangian, parfum; jasa riset bisnis; jasa ritel; jasa ritel berkenaan dengan kelebihan stok dari
koleksi musim sebelumnya untuk pria, wanita dan anak-anak sehubungan dengan pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas
bepergian, aksesoris busana, perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam,
perhiasan; jasa ritel dan jasa eceran untuk mobil; jasa ritel dan jasa grosir untuk konsumen mesin permainan video, mesin
permainan video arcade, dan peralatan permainan yang dapat digenggam dengan layar kristal cair; jasa ritel dan jasa grosir
untuk mainan permainan kartu dan aksesorisnya; jasa ritel dan jasa grosir untuk mainan, boneka, mesin permainan dan
peralatannya; jasa ritel online terkait mainan; jasa ritel supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa ritel yang
berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak beralkohol; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan karet yang belum diproses dan setengah jadi, getah
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perca, getah, asbes, mika dan pengganti semua bahan ini, plastik dan resin dalam bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam
pembuatan, pengepakan, penghentian dan bahan isolasi, pipa fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam, kulit dan kulit
imitasi, kulit halus dan kulit binatang, koper dan tas pembawa, payung dan payung matahari, tongkat, cambuk, tali kekang dan
pelana, kalung, tali pengikat dan pakaian hewan, tas surat seni [kasing], tas atletik, tas kecil penyimpan surat dan dokumen,
gendongan bayi dan anak, ransel, koper, tas, tas untuk aksesoris perjalanan, tas pantai, tas sabuk, ikat pinggang, ikat
pinggang terbuat dari kulit imitasi, ikat pinggang terbuat dari kulit, dompet, tas sepatu bot, tas kantor, tempat kartu nama, tas
kemping, tongkat, kotak kartu, tempat kartu, tempat buku cek, tas, tas untuk telepon bergerak, tas genggam, tas kosmetik, tas
dokumen, tas besar berbentuk silinder, tas malam, pengikat dan tali dari kulit, alat pembawa berbingkai berbentuk ransel untuk
membawa bayi, bingkai untuk tas, bingkai untuk payung, tas garmen, tas senam, tas tangan, pakaian kuda, tas ransel,
kantong pinggul, holdall/koper, selimut kuda , barang penunggang kuda dan tack kuda, dompet kunci, gantungan kunci terbuat
dari kulit yang dilengkapi gantungan kunci, tempat kunci, kantong kunci, ransel /knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas
surat dari kulit [cover], label koper, tali koper , tas untuk perlengkapan menginap semalam, buku saku, dompet saku,
portofolio, kantong, dompet, tas record, pelana kuda, ransel/rucksack, pelana, tas sekolah, tas sekolah bersabuk dari kulit,
ransel anak sekolah, tas sepatu, tas belanja, kereta belanja (tas belanja beroda), tas bahu, tas olah raga, tali untuk sepatu
roda, koper/suitcase, tas perlengkapan mandi, tas jinjing, tas untuk bepergian, koper untuk bepergian, koper/trunk, kursi
payung, tas pinggang (waist bag), tas pinggang (waist pack), kantong untuk tas pinggang (waist bag), kantong untuk tas
pinggang (waist pack), dompet/wallet, dompet untuk dicantelkan pada ikat pinggang, bahan bukan dari logam untuk bangunan
dan konstruksi, pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan bitumen, bangunan yang dapat
dipindahkan bukan dari logam, monumen bukan dari logam, perabot rumah, cermin, bingkai foto , wadah bukan dari logam
untuk penyimpanan atau pengangkutan, tulang, tanduk, tulang ikan paus atau kulit mutiara, kerang, tanah liat magnesium,
batu ambar belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, seprei [kecuali linen], tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah
tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin gorden, hiasan dari plastik untuk bahan makanan, bantal tiup [selain
untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, penelitian, fotografi,
sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan dan pendidikan, peralatan
dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah, pengumpul, pengatur atau pengendali distribusi atau penggunaan listrik,
peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi, reproduksi atau mengolah suara, gambar atau data, media yang dapat
direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer, media perekam dan penyimpan analog atau digital kosong, mekanisme
untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya, kas register, mesin hitung, komputer
dan alat periferal komputer, pakaian penyelam, masker penyelam, sumbat kuping untuk penyelam, penjepit hidung untuk
penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat pernapasan untuk berenang di bawah permukaan air, alat
pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera), peralatan untuk digunakan
dengan komputer, perekam audio, tas dan casing yang secara khusus disesuaikan untuk tempat atau pembawa perangkat
dan peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan tablet serta aksesoris untuk perangkat tersebut, baterai, pengisi daya
baterai, pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator, camcorder, kamera, kartu mengandung chip sirkuit terpadu, kartu yang
berkode dengan fitur keamanan untuk keperluan otentikasi, kartu yang menggunakan memori magnetik dan memori sirkuit
terpadu, tempat pembawa untuk telepon bergerak, tempat telepon bergerak, tempat kaca mata dan kaca mata pelindung sinar
matahari; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan
dan instrumen pembedahan, medis, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu, barang
ortopedi, bahan penjahit luka, alat terapeutik dan alat bantu yang disesuaikan untuk orang penyandang cacat, alat pijat,
peralatan, alat dan barang untuk menyusui bayi, masker wajah untuk penggunaan medis, peralatan dan instalasi untuk
penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air,
keperluan sanitasi, botol air panas, kendaraan,alat untuk bergerak di darat, udara atau air, aksesoris, komponen dan bagianbagian kendaraan, senjata api, amunisi dan proyektil, bahan peledak, kembang api, logam mulia dan campurannya,
perhiasan, batu mulia dan batu permata setengah mulia, jam dan pesawat pengukur waktu, lencana dari logam mulia, kotak
dari logam mulia, kotak untuk jam dan arloji, kancing perhiasan pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin dasi, kotak perhiasan
dari logam mulia, gantungan kunci, medali, cincin lilin dari logam mulia, mekanisme untuk jam dan arloji, hiasan dari logam
mulia, alat pengatur waktu, perhiasan kecil, piala, sabuk gesper, gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan, alat musik,
penyangga untuk musik dan penyangga untuk alat musik, tongkat dirigen, kertas dan karton, barang cetakan, bahan penjilid
buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan kantor, kecuali perabot, perekat untuk keperluan alat tulis menulis atau rumah
tangga, bahan menggambar dan bahan untuk seniman, kuas cat, alat pendidikan dan pengajaran, lembaran, film dan tas
plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-huruf cetak, blok-blok cetak, agenda, album, bahan seniman, tas [amplop,
kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan, buku, majalah [terbitan berkala], brosur, selebaran dan publikasi cetak
lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain yang bersandi atau magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis,
katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian, arsip dokumen [alat tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah,
voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat tulis untuk penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label
koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon], tempat pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster, tiket tercetak,
catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus, penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik, stempel [segel] ,
stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali perabot), bagan dinding untuk digunakan sebagai buku
harian, papan tulis putih; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian,
hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastik yang belum diproses, komposisi bahan pencegah
kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri, zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit
binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta lain, kompos, pupuk kandang, pupuk,
sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak, bahan pencegah karatan dan
kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar alam mentah, logam dalam
bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik tidak mengandung obat dan
sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan pemutih dan zat lain untuk
penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sediaan pembersih tubuh dan
perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan, sabun, anti keringat (pembersih
badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim, pasta gigi, deodoran, sediaan
penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna rambut, sediaan penataan rambut, sediaan perawatan tangan,
sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan perawatan kuku, sediaan menghilangkan cat kuku, cat kuku,
sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur, sediaan untuk menyegarkan napas [tidak mengandung
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obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir sepatu, lilin sepatu, sediaan mandi pancuran, produk perawatan
kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan oli dan gemuk industri, malam, pelumas, zat untuk mengisap, membasahi dan mengikat debu,
bahan bakar dan bahan penerangan, lilin dan sumbu untuk penerangan, lilin beraroma dan wangi , sediaan farmasi, medis
dan kedokteran hewan, sediaan saniter untuk keperluan medis, zat dan makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan
medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi, suplemen pantangan untuk manusia dan hewan, plester, bahan
pembalut, bahan untuk menambal gigi, pembuat gigi buatan, pembasmi kuman, sediaan untuk membasmi binatang perusak,
bahan pembasmi jamur, bahan pembasmi rumput liar, sediaan penyegar udara, kit dan kotak pertolongan pertama lengkap
dengan isinya, sediaan pembersih tangan, kit yang berisi sediaan medis, plester, protein, vitamin, suplemen diet dan mineral,
logam kasar dan campurannya, bijih logam, bahan logam untuk bangunan dan konstruksi, bangunan dari logam yang dapat
dipindahkan, kabel dan kawat bukan untuk listrik dari logam biasa, barang-barang kecil dari logam besi, wadah logam untuk
penyimpanan atau pengangkutan, lemari besi, lencana dari logam, cincin kunci dan rantai kunci, kunci, kunci-kunci, ornamen,
tempat sampah logam, kunci, kunci kosong, rambu, patung, patung kecil dan arca kecil, perunggu, piala yang terbuat dari
logam, kotak uang, mesin, mesin perkakas, perkakas yang dioperasikan dengan listrik, motor dan mesin, kecuali untuk
kendaraan darat, kopling mesin dan komponen transmisi, kecuali untuk kendaraan darat, peralatan pertanian, selain alat
tangan dioperasikan secara manual, inkubator untuk telur, mesin penjual otomatis, perkakas dan alat tangan, yang
dioperasikan secara manual, peralatan pemotong, senjata yang dipakai pada sisi badan, pisau cukur, peralatan higienis dan
kecantikan yang dioperasikan dengan tangan untuk manusia dan hewan, peralatan pengangkat, peralatan tangan untuk
darurat dan penyelamatan, alat berkebun , dioperasikan dengan tangan, gunting, besi pengering rambut, jepitan untuk
pengeriting rambut, pelengkung bulu mata, perangkat manikur, gunting kuku, kikir kuku, perangkat pedikur, gunting
pemangkas, pinset, penjepit, pemotong pizza; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, ikat pinggang [pakaian], replika perlengkapan sepak bola,
spul untuk sepatu bot sepak bola [sepatu], renda, jalinan pita dan sulaman, dan pita dan simpul pita perlengkapan jahit
menjahit, kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, hiasan rambut, rambut palsu, pengikat untuk pakaian
dan untuk rambut, kancing hias berbentuk lencana, tali sepatu, nomor peserta lomba, retsleting, karpet, permadani, keset dan
bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, matras yoga, permainan, mainan dan
alat-alatnya, peralatan video game, alat senam dan olah raga, hiasan untuk pohon Natal, peralatan untuk tinju, peralatan untuk
bermain permainan keterampilan, peralatan memanah, pohon Natal tiruan dan dudukan pohon Natal, tas yang disesuaikan
untuk membawa alat olah raga, tas yang didesain khusus untuk ski dan papan selancar, tas yang disesuaikan khusus untuk
peralatan olah raga, balon, bola, masker baseball, tongkat pemukul untuk olah raga, pelindung badan, perlengkapan binaraga,
pelindung dada, permainan kartu, hiasan Natal, permainan komputer, guntingan kertas berwarna yang dihamburkan untuk
pesta, alas panah, permainan panah-panahan, pelindung siku (alat olah raga), permainan elektronik, peralatan latihan, kait
ikan, barang dan peralatan memancing, alat pancing, pelindung tinju [alat olah raga], peralatan fitnes, sarung tangan untuk
sepak bola, sepak bola atau gawang sepak bola, chip permainan, peralatan permainan, permainan yang berhubungan dengan
olah raga, sarung tangan khusus disesuaikan untuk keperluan olah raga, jaring gawang, tiang gawang, tas golf dengan atau
tanpa roda, karpet golf, peralatan senam dan olah raga, latihan tangan, pelindung tangan yang disesuaikan untuk penggunaan
olah raga, pelindung pinggul yang dibuat khusus untuk berolahraga [bagian dari pakaian olah raga], bola tiup untuk olah raga,
jalur sepatu roda, pelindung lutut [alat olah raga], pelindung lutut yang disesuaikan untuk digunakan saat berolahraga,
pelindung kaki yang disesuaikan untuk olah raga, bantalan tulang kering [alat olah raga], patung militer [mainan], hadiahhadiah kecil, bantalan kolam, topi pesta dari kertas, mesin untuk latihan fisik, trek plastik, tenda bermain, peralatan tempat
bermain, kartu permainan; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian
pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak
aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan
tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat lunak permainan komputer, permainan komputer, perangkat
keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal komputer, program komputer, perangkat lunak komputer ,
komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital versatile disc, peralatan driver, publikasi elektronik yang
dapat diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan permainan komputer interaktif yang dapat diunduh,
penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya listrik, peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik
rumah tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip
bersandi yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan, program loyalitas, program imbalan dan preferensi
pemegang kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata
pelindung matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang, pelindung/perisai wajah, filter untuk masker
pernapasan, pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca mata dan kacamata pelindung matahari,
bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer grafis, headphone, headset, helm (kecuali
helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick untuk digunakan dengan komputer, bantalan
lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa untuk kaca mata (eyewear), kaca mata
(spectacles) dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket penyelamat dan pelampung, timbangan koper,
pembawa data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori, penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut
(karet pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam dan portabel untuk merekam, mengatur,
mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer
terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon, kartu berlapis plastik memuat barang
cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu yang dapat diprogram, alat pelindung
untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung, pakaian pelindung untuk menyelam,
pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan], pakaian, tutup kepala dan alas kaki
pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung matahari dan kaca mata (goggles)
pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan, peralatan navigasi satelit, kartu
berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik , kartu chip, kaus kaki dipanasi
dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan kotak untuk kaca mata (eyewear)
dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen telekomunikasi, pesawat telepon,
telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan instrumen video, pemutar video
disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program permainan video dan permainan virtual
reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality komputer, virtual reality headset dan virtual
reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa ritel, jasa ritel

Halaman 996 dari 1262

online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan perkakas rumah tangga atau dapur
dan wadah kecil, peralatan memasak dan peralatan makan, sisir dan spons, sikat, bahan pembuat sikat, barang untuk
membersihkan, kaca belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, barang pecah belah, porselen dan barang tembikar, gelas
bir, mangkuk dan piring, alat untuk menyikat, alat pembakar, tempat lilin, piringan tempat tadah lilin dari logam mulia, tempat
lilin dari logam mulia, hiasan dari porselen, peralatan pembersih [dioperasikan secara manual], pengocok minuman koktail,
teko kopi bukan listrik, tas pendingin, peralatan kosmetik, cangkir, barang porselen, botol minuman, sedotan untuk minum,
patung kecil, alas setrikaan, pot bunga, botol air yang bisa dilipat, ekstraktor jus buah (dioperasikan secara manual), barang
perlengkapan hadiah dan karya seni, semua terbuat dari porselen tulang (bone china), kristal porselen, tembikar, kaca,
porselen atau terakota, wadah es, perangkap serangga, tempat air dan bejana air minum, cerek, kotak makan siang, patung
miniatur, tempat pencampur [bukan listrik] untuk mencampur minuman , tempat pencampur secara manual [pengocok koktail],
mangkok, hiasan, keranjang piknik yang dilengkapi piring, piring, sedotan untuk minum yang dapat digunakan kembali,
sedotan yang dapat digunakan kembali, botol pengocok, botol untuk olah raga, wol baja, wadah penyimpanan untuk makanan,
wadah penyimpanan untuk keperluan rumah tangga, sedotan, mug bukan dari logam mulia, tas yang diisolasi secara termal
untuk keperluan rumah tangga atau dapur atau digunakan untuk mengangkut dan menyimpan makanan dan minuman, wadah
yang diisolasi secara termal untuk makanan, termos yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi,
tusuk gigi, vas dan kendi, botol air, kaleng penyiram tanaman, barang untuk berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring,
tenda dan terpal, awning dari bahan tekstil atau sintetis, layar, karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam
bentuk curah, bahan pelapis, bantalan dan pengisi kecuali dari kertas, karton, karet atau plastik, penutup tidak terpasang,
bahan tekstil berserat kasar dan bahan penggantinya, benang dan benang untuk keperluan tekstil, tekstil dan pengganti tekstil,
linen keperluan rumah tangga, tirai tekstil atau plastik, seprei, kain tempat tidur, flanel, handuk, penutup meja, kantong tidur;
jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan sepatu roda, papan
layar, pelindung tulang kering untuk penggunaan atletik, bantalan tulang kering [alat olah raga], papan luncur, papan selancar,
papan seluncur salju, ski, sepatu roda, bola snooker dan tongkat snooker, meja snooker, suvenir, tas olah raga, aksesoris dan
perlengkapan olah raga, sarung tangan untuk olah raga, sepeda stasioner untuk latihan fisik, pelindung perut [disesuaikan
untuk digunakan dalam olah raga tertentu], bahan senar untuk raket olah raga, pita/band penyerap keringat untuk raket, kolam
renang [alat bermain], jaring dan tiang tenis, tas termal tenis, tongkat mainan bercahaya, patung miniatur mainan, truk mainan,
peralatan latihan yang digunakan berkaitan dengan sepak bola, peluit, pelindung pergelangan tangan yang digunakan atletik,
daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan
dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu, keju, mentega, yoghurt dan produk susu lainnya, minyak dan lemak untuk
makanan, keripik kentang, makanan yang telah diolah, sediaan protein dalam bentuk batangan untuk konsumsi manusia,
makanan ringan berbentuk batang [bahan makanan], kopi, teh, kokoa dan kopi buatan, beras, pasta dan mie, tapioka dan
sagu, tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, cokelat, es krim, sorbet dan es yang dapat dimakan
lainnya, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, bumbu, rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan (herba) yang
diawetkan, cuka, saus dan bumbu lainnya, es (air beku), makanan berenergi berbentuk batang, bubuk instan untuk membuat
minuman beraroma, bubuk untuk membuat minuman, makanan sereal protein berbentuk batang, makanan ringan protein
berbentuk batang, makanan ringan berbentuk batang (bahan makanan), makanan ringan, produk pertanian, akuakultur,
hortikultura dan kehutanan yang belum diolah dan mentah, biji-bijian dan padi-padian yang belum diolah dan mentah, buah
dan sayuran segar, tumbuh-tumbuhan (herba) segar , tanaman dan bunga alami, umbi-umbian, bibit dan benih untuk ditanam,
hewan hidup, bahan makanan dan minuman untuk hewan, malt, bir, minuman tidak mengandung alkohol, air mineral dan air
soda, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan tidak mengandung alkohol lainnya untuk membuat minuman, minuman
untuk membantu melangsingkan tubuh [bukan untuk keperluan medis], cordial, minuman energi, minuman energi yang
mengandung kafein, minuman energi untuk olahragawan dan atlet, minuman berkarbonasi yang beraroma, minuman isotonik
[bukan untuk keperluan medis], sediaan untuk membuat minuman tidak mengandung alkohol, seltzer [minuman], shandy,
sorbet [minuman], minuman olah raga, minuman beralkohol, sediaan alkohol untuk membuat minuman, tembakau dan
pengganti tembakau, rokok dan cerutu, rokok elektronik dan vaporizer oral untuk perokok , barang-barang keperluan perokok,
korek api; jasa saran untuk manajemen bisnis; jasa sistemisasi data dalam database komputer; jasa strategi pemasaran
melalui media sosial; jasa toko besi dan bahan bangunan; jasa toko eceran sambung langsung (online) yang tersedia melalui
jaringan komputer global untuk komputer,; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen
pihak lain, kartu hadiah, dan pengiriman media digital, headset realitas virtual/maya, dan konten dan data realitas virtual/maya;
jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen untuk pihak lain; jasa toko retail secara online
berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki;
jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa toko retail secara online yang meliputi perangkat lunak
komputer yang tersedia melalui internet dan jaringan komunikasi komputer dan elektronik lain; jasa toko retail secara online
yang menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya; jasa toko retail secara online yang menampilkan headset
realitas virtual/maya dan augmented reality, permainan (games), konten dan media digital; jasa toko retail sehubungan dengan
hadiah; jasa toko retail yang meliputi perangkat lunak komputer untuk penggunaan alat-alat elektronik digital ponsel genggam
dan elektronik konsumen lain; jasa toko ritel online yang menampilkan konten digital, karya audiovisual, film, dan pertunjukkan
televisi; jasa toko serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara online; jasa toko untuk penjualan alat dapur; jasa toko
untuk penjualan alat make up; jasa toko untuk penjualan hadiah pesta pernikahan; jasa toko untuk penjualan hadiah ulang
tahun; jasa toko untuk penjualan souvenir; jasa transkripsi; jasa untuk membantu membangun jaringan kontak bisnis; jasa
untuk memperoleh statistik bisnis untuk orang lain; jasa waralaba hotel (manajemen dan operasional); jasa waralaba, yaitu
penawaran assistensi manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas
rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan
bersama dengan perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; jasa yang berkaitan dengan analisis data usaha dalam transaksi
konsumen dan perilaku konsumen; jasa-jasa administrasi bisnis; jasa-jasa administrasi program loyalitas pelanggan yang
memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon barang dan jasa, diskon pengiriman, percepatan pengiriman dan akses
awal terhadap acara-acara penjualan; jasa-jasa analisis dan studi informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat
(opini) para konsumen dan tindak tanduk (behaviour) melalui penelitian pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa
analitik data usaha mengenai penjualan produk dan jasa orang lain, dan autentikasi, proses dan manajemen pembayaran
selular; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produkproduk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci,
peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang,
syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk
bermain dan barang olahraga; jasa-jasa impor dan ekspor; jasa-jasa informasi
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usaha dan komersil secara online; jasa-jasa informasi usaha secara online, yakni, menganalisa preferensi individu dan
menyediakan ulasan dan rekomendasi produk; jasa-jasa konsultasi bisnis, yaitu menilai rencana-rencana bisnis wirausaha;
jasa-jasa konsultasi manajemen bisnis; jasa-jasa konsultasi yang berkaitan dengan pencaharian karyawan-karyawan; jasajasa loyalitas pelanggan sehubungan dengan jasa-jasa hotel dan resor; jasa-jasa manajemen bisnis, yaitu manajemen dan
pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung
apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu), klub rekreasi resor, klub
liburan, klub dimana setiap pemilik memiliki hak yang berbeda dan proporsional, klub tempat kediaman pribadi, hak
penggunaan klub dan proyek kontrak untuk jangka panjang untuk pihak lain; jasa-jasa manajemen database; jasa-jasa
organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan; jasajasa pemasaran melalui mesin penelusuran; jasa-jasa pemilihan (seleksi), penilaian dan pemeriksaan kesehatan pada
karyawan untuk tujuan pencaharian (penerimaan) karyawan; jasa-jasa penelitian media, ialah penelitian pada dampakdampak media masa berbeda pada pendapat-pendapat (opini) pada konsumen dan kelakukan konsumen, dan penyediaan
jasa-jasa konsultansi yang berkaitan dengan utillisasi hasil-hasil penelitian media; jasa-jasa penelitian perniagaan yang
berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa penempatan dan pencaharian para karyawan untuk
sementara; jasa-jasa pengorganisasian untuk menggelar acara dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang
makanan hewan untuk tujuan promosi; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa penyediaan barang; jasa-jasa penyediaan media
dibidang periklanan dan pemasaran satu persatu (one-to-one) ialah: perencanaan dan pembelian waktu dan ruang media
untuk periklanan pemasaran secara langsung; jasa-jasa perantara usaha untuk penjualan dan pembeliaan barang dan jasa,
yakni, memfasilitasi transaksi pembeli dan penjual dengan menyediaan informasi tentang penjual, barang dan/atau jasa
kepada pembeli; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk
penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; jasa-jasa perencanaan strategik perniagaan, penasehatan dan konsultansi yang
berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; jasa-jasa periklanan
dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran,
ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindahpindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran
komunikasi viral; jasa-jasa perniagaan elektronik, yakni, penyediaan informasi terkait produk melalui jaringan telekomunkasi
untuk kegunaan penjualan; jasa-jasa program loyalitas pelanggan yang menampilkan hadiah dalam bentuk diskon jasa
pengiriman; jasa-jasa promosi penjualan, ialah mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa atas berbagai macam industriindustri melalui penyaluran bahan-bahan promosi dan memberikan nasehat promosi penjualan; jasa-jasa promosi yaitu
distribusi voucher hadiah, cek hadiah, cek bernilai, stempel diskon dan kupon melalui telepon seluler dan peralatan seluler
lainnya dan internet; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasanperhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompetdompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala,
pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barangbarang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel, yakni, administrasi program
diskon untuk memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon jasa pengiriman melalui penggunaan diskon program
keanggotaan dan program pengiriman tingkat variabel; jasa-jasa strategi perniagaan; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan
perlengkapan make-up; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan perlengkapan sabun mandi; jasa-jasa toko eceran, yaitu
toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; jasa-jasa toko ritel online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual
yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa/layanan amal, khususnya
mempromosikan kesadaran masyarakat tentang amal, kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan
masyarakat dan umum dan kegiatan kemanusiaan; jasa/layanan bisnis dan periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan,
yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola, menyalurkan dan melayani periklanan,
untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan kinerja periklanan; jasa/layanan bisnis
dan periklanan, yaitu, perencanaan media dan pembelian media untuk orang lain; jasa/layanan konsultasi di bidang periklanan
dan pemasaran; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan diklasifikasikan
melalui jaringan komputer global; kamar layanan perdagangan dalam sifat mempromosikan bisnis dan pariwisata lokal;
kampanye pasar; kegiatan pemasaran dan promosi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen bisnis; ketentuan dari
informasi (dari konsultasi , -penasehat) yang berhubungan dengan jasa-jasa tersebut.; keypunching [fungsi kantor]; kompilasi
dan analisis data bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; kompilasi dan analisis data dan informasi yang
berkaitan dengan manajemen bisnis; kompilasi dan input informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi dan pembayaran
poin dengan hak istimewa untuk mempromosikan barang dan jasa dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
kompilasi dan penyediaan informasi bisnis; kompilasi dan sistematisasi informasi dalam bank data; kompilasi dan sistemisasi
informasi di dalam database komputer interaktif dalam bidang makanan, masakan, instruksi memasak, memanggang, resep
untuk makanan dan minuman, tips dan teknik memasak, ulasan, anggur, minuman, nutrisi, penurunan berat badan, diet, cara
makan dalam rangka menjaga berat badan dan mengurangi berat badan, rencana diet, perencanaan makan, perencanaan
menu, rekomendasi menu, makan, hiburan, resep, peralatan dapur, peralatan memasak dan aksesoris memasak; kompilasi
dan sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi dan sistemisasi informasi yang digunakan dalam transmisi
elektronik; kompilasi dan sistemisasi komunikasi dan data tertulis; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau
simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang
berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat
jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer);
kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial,
purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek
tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke
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manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi data ke dalam basis data komputer; kompilasi data matematika;
kompilasi data matematika atau statistik; kompilasi data statistik; kompilasi data untuk database online yang berisi daftar
rahasia (informasi), yaitu daftar dan jadwal di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori kendaraan; kompilasi data
untuk orang lain; kompilasi direktori bisnis; kompilasi direktori bisnis online; kompilasi direktori bisnis untuk penerbitan di
Internet; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet dan jaringan elektronik,
komputer dan jaringan komunikasi lainnya; kompilasi iklan untuk digunakan pada halaman web dan di internet; kompilasi iklan
untuk digunakan sebagai halaman web di Internet; kompilasi informasi bisnis; kompilasi informasi bisnis dalam database
komputer yang dapat dicari dan ditemukan melalui jaringan komputer global; kompilasi informasi bisnis ke dalam basis data
komputer; kompilasi informasi hukum; kompilasi informasi hukum ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ilmiah;
kompilasi informasi ilmiah ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi
informasi ke dalam basis data komputer, termasuk di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori kendaraan; kompilasi
informasi ke dalam register yang terkomputerisasi; kompilasi informasi komersial; kompilasi informasi lingkungan; kompilasi
informasi lingkungan ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ornitologis; kompilasi informasi ornitologis ke dalam
basis data komputer; kompilasi informasi perusahaan; kompilasi informasi perusahaan ke dalam basis data komputer;
kompilasi informasi statistik; kompilasi informasi toksikologis; kompilasi informasi toksikologis ke dalam basis data komputer;
kompilasi informasi yang berkaitan dengan burung; kompilasi informasi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan; kompilasi
informasi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi yang berkaitan
dengan sistem informasi; kompilasi informasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; kompilasi laporan medis; kompilasi
milis; kompilasi milis langsung; kompilasi model statistik untuk penyediaan informasi dinamika pasar; kompilasi prototipe
bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; kompilasi register komersial;
kompilasi statistik; kompilasi statistik bisnis; kompilasi statistik bisnis dan informasi komersial; kompilasi statistik pasar;
kompilasi statistik untuk menentukan peringkat audiens program televisi dan radio; kompilasi statistik yang berkaitan dengan
pemanfaatan layanan kesehatan; kompilasi, produksi, dan penyebaran materi iklan; komputerisasi Akuntansi; konseling karir
[saran dan informasi pekerjaan]; konsultasi administrasi bisnis; konsultasi akuisisi-akuisisi dan penggabungan (merger) bisnis;
konsultasi akuntansi; konsultasi akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan; konsultasi bisnis; konsultasi bisnis dan
informasi bisnis untuk menyediakan program komputer pada jaringan data; konsultasi bisnis dan layanan informasi; konsultasi
bisnis dan layanan informasi bisnis yang diberikan kepada perusahaan; konsultasi bisnis dan layanan manajemen mengenai
kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis dan manajemen; konsultasi bisnis di bidang
telekomunikasi; konsultasi bisnis di bidang transportasi dan pengiriman; konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran;
konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis pemasaran; konsultasi bisnis
profesional; konsultasi bisnis strategi konsumen dalam bidang pemasaran, merek, penjualan, pengoperasian, dan desain
produk untuk memahami dan memprediksi konsumen, bisnis, serta tren dan aksi pasar ritel; konsultasi bisnis untuk
bisnisukuran kecil dan bisnis ukuran menengah; konsultasi bisnis yang berkaitan dengan periklanan; konsultasi bisnis,
manajemen, perencanaan dan pengawasan; konsultasi di bidang penyelesaian mata uang virtual; konsultasi hubungan
masyarakat; konsultasi iklan pers; konsultasi kepegawaian; konsultasi komersial di bidang teknologi blockchain dan
cryptocurrency; konsultasi kreatif dan strategis mengenai pengembangan dan produksi kampanye pemasaran untuk pihak
lain; konsultasi managemen bisnis dalam bidang transportasi dan pengiriman; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi
manajemen bisnis dan organisasi perusahaan; konsultasi manajemen bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman;
konsultasi manajemen bisnis di bidang pengembangan eksekutif dan kepemimpinan; konsultasi manajemen bisnis di bidang
transportasi, yaitu, perencanaan dan koordinasi transportasi orang untuk orang lain; konsultasi manajemen bisnis yang
berkaitan dengan strategi, pemasaran, produksi, personalia dan penjualan eceran; konsultasi manajemen dan organisasi
bisnis; konsultasi manajemen industri; konsultasi manajemen personalia; konsultasi manajemen perusahaan; konsultasi
manajemen risiko bisnis; konsultasi mengenai strategi komunikasi periklanan; konsultasi merek; konsultasi organisasi bisnis;
konsultasi pemasaran; konsultasi pemasaran bisnis; konsultasi pemasaran di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency;
konsultasi pemasaran langsung; konsultasi pemrosesan data; konsultasi pemrosesan data elektronik; konsultasi penelitian
bisnis; konsultasi penempatan karier; konsultasi penempatan kerja; konsultasi penempatan personel; konsultasi
pengoperasian-pengoperasian bisnis; konsultasi penilaian pasar; konsultasi perekrutan; konsultasi perekrutan personil;
konsultasi perekrutan tenaga kerja; konsultasi perencanaan bisnis; konsultasi perencanaan karir; konsultasi periklanan;
konsultasi periklanan dan pemasaran; konsultasi periklanan di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi
profesional yang berkaitan dengan manajemen personalia; konsultasi riset pasar; konsultasi segmentasi pasar; konsultasi
sumber daya manusia; konsultasi usaha di bidang sistemasi informasi ke dalam database komputer; konsultasi yang berkaitan
dengan akuisisi bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan akuntansi pajak; konsultasi yang berkaitan dengan analisis bisnis;
konsultasi yang berkaitan dengan demografi untuk tujuan pemasaran; konsultasi yang berkaitan dengan iklan bisnis;
konsultasi yang berkaitan dengan layanan iklan dan promosi; konsultasi yang berkaitan dengan layanan relokasi untuk bisnis;
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen biaya perawatan kesehatan; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen
bisnis dan organisasi; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen proses bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan merger bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan merger dan
akuisisi; konsultasi yang berkaitan dengan optimasi mesin pencari; konsultasi yang berkaitan dengan optimasi mesin pencari
untuk promosi penjualan; konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor; konsultasi yang berkaitan dengan
pengembangan citra perusahaan; konsultasi yang berkaitan dengan penilaian bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan
perencanaan bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak dan layanan pengarsipan pajak; konsultasi yang
berkaitan dengan promosi penjualan; konsultasi yang berkaitan dengan strategi bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan studi
pasar; kontrol inventaris terkomputerisasi; kutipan harga untuk barang atau jasa; layanan administrasi bisnis untuk
pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan
pada jaringan komputer global; layanan administrasi dan manajemen bisnis; layanan administrasi dan manajemen personalia
dan sumber daya manusia; layanan administrasi yang berhubungan dengan perjalanan bisnis; layanan administrasi yang
berkaitan dengan asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan asuransi kesehatan gigi; layanan administrasi yang
berkaitan dengan asuransi rumah, kecelakaan dan kebakaran; layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai;
layanan administrasi yang berkaitan dengan pemrosesan klaim asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan
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pemrosesan klaim garansi; layanan administrasi yang berkaitan dengan pendaftaran kartu kredit; layanan administrasi yang
berkaitan dengan pengelolaan kantong hukum; layanan administrasi yang berkaitan dengan relokasi personel; layanan
administrasi yang berkaitan dengan rencana stok karyawan; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan klien ke
pengacara; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan pasien; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan
rumah sakit; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan untuk agen asuransi; layanan administrasi yang berkaitan
dengan rujukan untuk kontraktor bangunan umum; layanan administratif; layanan agen ekspor, bukan layanan penanganan
kargo; layanan agen ekspor, bukan layanan transportasi kargo; layanan agen ekspor-impor; layanan agen hubungan
masyarakat; layanan agen impor; layanan agen impor dan ekspor; layanan agen impor, bukan layanan penanganan kargo;
layanan agen impor, bukan layanan transportasi kargo; layanan agen informasi komersial; layanan agen ketenagakerjaan
terkait penempatan tenaga medis dan keperawatan; layanan agen perekrutan; layanan agen produk, layanan dan perusahaan
di internet; layanan agen tenaga kerja; layanan agen tenaga kerja sementara; layanan agen tenaga kerja yang berkaitan
dengan au pair; layanan akuntansi administrasi, layanan akuntansi rental, layanan manajemen personalia, layanan bantuan
dalam manajemen kegiatan bisnis; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela; layanan amal dalam
sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan meningkatkan kehidupan imigran; layanan amal dalam sifat
mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang kurang mampu;
layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orangorang yang sebelumnya dipenjara dan keluarga mereka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela
yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan
program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan amal dalam sifat mengatur dan
melakukan proyek layanan masyarakat; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan amal dalam sifat mengatur dan
melakukan proyek sukarela untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan amal dalam sifat
mengatur dan melakukan proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang kurang mampu;
layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para
imigran; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek-proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan
kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek-proyek sukarela yang bertujuan
untuk meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan amal dalam sifat mengatur program sukarela untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan amal dalam sifat mengatur program sukarelawan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan amal dalam sifat mengorganisir dan
melakukan proyek layanan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang sebelumnya
dipenjara dan keluarga mereka; layanan amal yang sifatnya memberikan informasi dan pertanyaan bisnis; layanan amal, yaitu,
mengatur dan melakukan program sukarela dan proyek layanan masyarakat; layanan analisis atau konsultasi di bidang
manajemen produk atau peningkatan organisasi; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang
manajemen bisnis; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen proyek; layanan analisis
bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen strategis; layanan analitik bisnis; layanan asosiasi yang
mempromosikan kepentingan profesional dan bisnis di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler; layanan
asosiasi, yaitu, mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis;
layanan bantuan dan konsultasi bisnis; layanan bantuan dan konsultasi di bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor
energi; layanan bantuan direktori telepon; layanan basis data agar memungkinkan pihak lain dengan mudah melihat dan
memilih layanan dari situs web; layanan bea cukai, yaitu, menyediakan layanan bisnis untuk membantu pelanggan dengan
bea cukai/pabean dan agen/badan pemerintahan dan pihak berwenang lainnya dalam hal bea cukai yang terkait dengan
pergerakan perdagangan sehingga kargo dapat bergerak dengan lancar ke tujuan akhirnya; layanan benchmarking untuk
keperluan manajemen bisnis; layanan berbasis langganan menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang
dapat diunduh; layanan berlangganan ke server komputer, database, situs web, dan sumber daya perangkat lunak untuk
digunakan dalam analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisis data, dan data besar; layanan bisnis yang berkaitan
dengan bidang analisis data dan data besar; layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber
daya perangkat lunak untuk digunakan dalam analisa bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa data dan data besar (big
data); layanan berlangganan, yaitu, penyediaan langganan teks, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia, yang
disediakan melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan bisnis; layanan bisnis dan layanan
bantuan bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen proyek; layanan bisnis di
bidang manajemen strategis; layanan bisnis online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan bisnis; layanan
bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan bisnis]; layanan bisnis pemasaran multi-level, yaitu layanan jaringan bisnis;
layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis untuk orang lain, yaitu, kredensial
individu dan para profesional di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan bisnis untuk
pihak lain yang menjadi pengujian dalam menentukan kompetensi secara profesional, yaitu, menguji, menganalisis, dan
mengevaluasi tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan orang lain di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; layanan bisnis untuk pihak lain, yaitu, kredensial manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek; layanan
bisnis, yaitu, mencocokkan investor swasta potensial dengan pengusaha yang membutuhkan dana; layanan bisnis, yaitu,
menyediakan informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan
pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data komputer; layanan bisnis, yaitu, penyediaan database komputer
mengenai pembelian dan penjualan berbagai macam produk dan layanan pihak lain; layanan bisnis, yaitu, perumusan praktik
terbaik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan branding perusahaan; layanan
distribusi di bidang pakaian; layanan distribusi grosir untuk anggur dan minuman beralkohol; layanan distribusi grosir untuk bir;
layanan distribusi grosir untuk makanan dan minuman; layanan distribusi grosir untuk perhiasan; layanan distribusi grosir
untuk produk segar; layanan distribusi grosir untuk teh dan kopi; layanan eceran atau grosir untuk alas kaki; layanan eceran
atau grosir untuk alat tulis; layanan eceran atau grosir untuk artikel perokok; layanan eceran atau grosir untuk artikel tembakau
dan perokok; layanan eceran atau grosir untuk barang cetakan; layanan eceran atau grosir untuk barang olahraga; layanan
eceran atau grosir untuk beras; layanan eceran atau grosir untuk beras dan sereal; layanan eceran atau grosir untuk buahbuahan dan sayuran; layanan eceran atau grosir untuk deterjen; layanan eceran atau grosir untuk furnitur; layanan eceran
atau grosir untuk gula-gula, roti dan roti; layanan eceran atau grosir untuk kain tenun; layanan eceran atau grosir untuk kain
tenun dan tempat tidur; layanan eceran atau grosir untuk kakao; layanan eceran atau grosir untuk kendaraan bermotor roda
dua; layanan eceran atau grosir untuk kertas dan alat tulis; layanan eceran atau grosir untuk kopi; layanan eceran atau grosir
untuk kosmetik; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan
eceran atau grosir untuk makanan dan minuman; layanan eceran atau grosir untuk manisan; layanan eceran atau grosir untuk
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memancing; layanan eceran atau grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan eceran atau grosir untuk mobil; layanan
eceran atau grosir untuk pakaian; layanan eceran atau grosir untuk pasta gigi; layanan eceran atau grosir untuk peralatan
CCTV; layanan eceran atau grosir untuk peralatan mandi; layanan eceran atau grosir untuk peralatan sistem keamanan;
layanan eceran atau grosir untuk sabun; layanan eceran atau grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi
dan persediaan medis; layanan eceran atau grosir untuk sepeda; layanan eceran atau grosir untuk sereal; layanan eceran
atau grosir untuk tas; layanan eceran atau grosir untuk tas dan kantong; layanan eceran atau grosir untuk teh; layanan eceran
atau grosir untuk teh, kopi, dan kakao; layanan eceran atau grosir untuk tembakau; layanan eceran atau grosir untuk tempat
tidur; layanan eceran untuk pelumas dan bensin; layanan evaluasi bisnis; layanan evaluasi merek; layanan evaluasi, analisis
dan pengujian untuk menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di
bidang manajemen bisnis; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara profesional dan
kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen proyek; layanan evaluasi, analisis dan
pengujian untuk menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang
manajemen strategis; layanan fotokopi; layanan ganti jendela dan pengaturan tampilan; layanan ganti jendela untuk tujuan
iklan; layanan grosir penjualan aksesoris tas, gelang, cincin; layanan grosir untuk alat bantu seks; layanan grosir untuk alat
kecantikan untuk hewan; layanan grosir untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk
hewan; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk manusia; layanan grosir untuk alat makan; layanan grosir untuk alat yang
dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir untuk aparatur veteriner; layanan grosir untuk artikel kedokteran
hewan; layanan grosir untuk artikel olahraga; layanan grosir untuk artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan grosir
untuk bagasi; layanan grosir untuk bahan bakar; layanan grosir untuk bahan makanan; layanan grosir untuk barang-barang
untuk berkebun; layanan grosir untuk benang; layanan grosir untuk bir; layanan grosir untuk bor dan gergaji listrik; layanan
grosir untuk cokelat; layanan grosir untuk dekorasi meriah; layanan grosir untuk es krim; layanan grosir untuk file musik yang
dapat diunduh; layanan grosir untuk game; layanan grosir untuk gula-gula; layanan grosir untuk instrumen hewan; layanan
grosir untuk kakao; layanan grosir untuk kendaraan; layanan grosir untuk komputer yang dapat dipakai; layanan grosir untuk
konten yang direkam; layanan grosir untuk kopi; layanan grosir untuk makanan laut; layanan grosir untuk makanan penutup;
layanan grosir untuk minuman beralkohol; layanan grosir untuk minuman non-alkohol; layanan grosir untuk payung; layanan
grosir untuk pelana; layanan grosir untuk pelumas; layanan grosir untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk pemanas;
layanan grosir untuk peralatan audiovisual; layanan grosir untuk peralatan makan; layanan grosir untuk peralatan masak;
layanan grosir untuk peralatan medis; layanan grosir untuk peralatan olahraga; layanan grosir untuk peralatan pemanas;
layanan grosir untuk peralatan pembekuan; layanan grosir untuk peralatan pendingin; layanan grosir untuk peralatan
persiapan makanan; layanan grosir untuk peralatan sanitasi; layanan grosir untuk peralatan teknologi informasi; layanan grosir
untuk peralatan terapi fisik; layanan grosir untuk peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir
untuk perangkat lunak komputer; layanan grosir untuk perangkat navigasi; layanan grosir untuk perangkat perlindungan
pendengaran; layanan grosir untuk perhiasan; layanan grosir untuk perlengkapan mandi; layanan grosir untuk perlengkapan
pendidikan; layanan grosir untuk persiapan diet; layanan grosir untuk persiapan dokter hewan; layanan grosir untuk persiapan
hewan dan artikel; layanan grosir untuk persiapan wewangian; layanan grosir untuk pisau dapur; layanan grosir untuk produk
kertas sekali pakai; layanan grosir untuk publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan grosir untuk sediaan farmasi,
kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan grosir untuk senjata; layanan grosir untuk smartphone;
layanan grosir untuk smartwatches; layanan grosir untuk sorbets; layanan grosir untuk suplemen makanan; layanan grosir
untuk tas; layanan grosir untuk teh; layanan grosir untuk tempat tidur untuk hewan; layanan grosir untuk utas; layanan grosir
untuk yogurt beku; layanan grosir yang berkaitan dengan alat bantu seks; layanan grosir yang berkaitan dengan alat
kecantikan untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk manusia; layanan grosir yang berkaitan
dengan alat musik; layanan grosir yang berkaitan dengan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan
grosir yang berkaitan dengan artikel kedokteran hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel menjahit; layanan grosir
yang berkaitan dengan artikel olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel pembersih; layanan grosir yang
berkaitan dengan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan grosir yang berkaitan dengan bagasi; layanan grosir
yang berkaitan dengan bahan bakar; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura;
layanan grosir yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan grosir yang berkaitan dengan
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan grosir yang
berkaitan dengan bahan seni; layanan grosir yang berkaitan dengan barang olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan
barang yang dipanggang; layanan grosir yang berkaitan dengan barang-barang untuk berkebun; layanan grosir yang berkaitan
dengan benang; layanan grosir yang berkaitan dengan bir; layanan grosir yang berkaitan dengan bulu; layanan grosir yang
berkaitan dengan bunga; layanan grosir yang berkaitan dengan cokelat; layanan grosir yang berkaitan dengan daging;
layanan grosir yang berkaitan dengan dekorasi meriah; layanan grosir yang berkaitan dengan es krim; layanan grosir yang
berkaitan dengan game; layanan grosir yang berkaitan dengan instalasi sanitasi; layanan grosir yang berkaitan dengan
instrumen hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen horologis; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen
medis; layanan grosir yang berkaitan dengan kakao; layanan grosir yang berkaitan dengan kendaraan; layanan grosir yang
berkaitan dengan komputer yang dapat dipakai; layanan grosir yang berkaitan dengan konten yang direkam; layanan grosir
yang berkaitan dengan kopi; layanan grosir yang berkaitan dengan mainan; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan
laut; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan penutup; layanan grosir yang berkaitan dengan minuman beralkohol;
layanan grosir yang berkaitan dengan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan grosir yang berkaitan dengan minuman nonalkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan pakaian; layanan grosir yang berkaitan dengan payung; layanan grosir yang
berkaitan dengan pelumas; layanan grosir yang berkaitan dengan pemanas; layanan grosir yang berkaitan dengan
pencahayaan; layanan grosir yang berkaitan dengan penutup dinding; layanan grosir yang berkaitan dengan penutup lantai;
layanan grosir yang berkaitan dengan perabot; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan grosir
yang berkaitan dengan peralatan earthmoving; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk hewan; layanan
grosir yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk manusia; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan makan;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan masak; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan medis; layanan grosir
yang berkaitan dengan peralatan memasak makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan menyelam; layanan
grosir yang berkaitan dengan peralatan olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pasokan air; layanan grosir
yang berkaitan dengan peralatan pemanas; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pembekuan; layanan grosir yang
berkaitan dengan peralatan pendingin; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan penyamakan matahari; layanan grosir
yang berkaitan dengan peralatan persiapan makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan sanitasi; layanan grosir
yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan terapi fisik; layanan
grosir yang berkaitan dengan peralatan veteriner; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat keras komputer; layanan
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grosir yang berkaitan dengan perangkat keras logam; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer;
layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat navigasi; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat perlindungan
pendengaran; layanan grosir yang berkaitan dengan perlengkapan mandi; layanan grosir yang berkaitan dengan permen;
layanan grosir yang berkaitan dengan persediaan alat tulis; layanan grosir yang berkaitan dengan persediaan pendidikan;
layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan
persiapan diet; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan dokter hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan
persiapan pembersihan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan perawatan hewan; layanan grosir yang berkaitan
dengan persiapan untuk membuat minuman; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman
beralkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan wewangian; layanan grosir yang berkaitan dengan pisau dapur;
layanan grosir yang berkaitan dengan produk kertas sekali pakai; layanan grosir yang berkaitan dengan produk susu; layanan
grosir yang berkaitan dengan sampah untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan senjata; layanan grosir yang
berkaitan dengan smartphone; layanan grosir yang berkaitan dengan smartwatches; layanan grosir yang berkaitan dengan
sorbets; layanan grosir yang berkaitan dengan suplemen makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan tas; layanan grosir
yang berkaitan dengan teh; layanan grosir yang berkaitan dengan tembakau; layanan grosir yang berkaitan dengan tempat
tidur untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan utas; layanan grosir yang berkaitan dengan yogurt beku; layanan
hubungan media; layanan husbanding adalah layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai; layanan identitas
perusahaan; layanan iklan baris; layanan iklan dan informasi komersial yang disediakan melalui Internet; layanan iklan dan
manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau
tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung),
sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat
olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan
tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan dan pemasaran; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan dan
pemasaran secara daring untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan dan pemasaran
yang disediakan melalui media sosial; layanan iklan dan promosi; layanan iklan dan promosi dan layanan informasi yang
berkaitan dengannya; layanan iklan dan promosi penjualan; layanan iklan dan publisitas; layanan iklan dan publisitas yang
disediakan melalui televisi, radio atau surat; layanan iklan digital; layanan iklan disediakan melalui Internet; layanan iklan
internet; layanan iklan pers; layanan iklan promosi; layanan iklan seluler di kendaraan; layanan iklan seluler di perangkat
telekomunikasi; layanan iklan seluler untuk orang lain; layanan iklan surat langsung yang disediakan oleh para letterhops;
layanan iklan untuk mempromosikan broker saham dan sekuritas lainnya; layanan iklan untuk mempromosikan dan
mempublikasikan pendidikan bahasa Arab; layanan iklan untuk mempromosikan dan mempublikasikan terjemahan materi
pendidikan dan pengajaran ke dalam bahasa Arab; layanan iklan untuk mempromosikan karya amal orang lain; layanan iklan
untuk mempromosikan kesadaran publik akan bahaya mengemudi saat mengantuk; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik akan sindrom nefrotik dan glomerulosklerosis segmental fokal [FSGS]; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang industri seks komersial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang manfaat
berbelanja secara lokal; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan;
layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah ekonomi; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang masalah energi; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah global;
layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kebijakan publik; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang masalah kemiskinan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah
kesehatan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesetaraan; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah lingkungan yang berkaitan dengan ekosistem laut; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah pendidikan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah politik; layanan iklan
untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah sosial; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang perdagangan manusia; layanan iklan untuk menciptakan identitas merek untuk orang lain; layanan iklan untuk
menciptakan identitas perusahaan dan merek; layanan iklan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kondisi
medis; layanan iklan untuk orang lain; layanan iklan untuk promosi barang; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan;
layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan untuk pengobatan diabetes; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian;
layanan iklan yang berkaitan dengan perhiasan; layanan iklan yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan iklan yang
berkaitan dengan produk pencitraan in vivo; layanan iklan yang berkaitan dengan wewangian; layanan iklan, pemasaran dan
promosi; layanan iklan, pemasaran dan publisitas; layanan iklan, yaitu, mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa
pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik; layanan informasi bisnis terkomputerisasi; layanan informasi bisnis untuk
perusahaan; layanan informasi direktori telepon; layanan informasi komersial dan penyediaan informasi bisnis komersial yang
disediakan dengan akses ke database komputer; layanan informasi komersial disediakan melalui Internet; layanan informasi
pasar konsumen; layanan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel; layanan
informasi yang berkaitan dengan masalah bisnis; layanan informasi yang berkaitan dengan pekerjaan dan peluang karier;
layanan informasi yang berkaitan dengan periklanan; layanan intelijen kompetitif; layanan jaringan bisnis online di bidang
manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen proyek;
layanan jejaring bisnis di bidang manajemen strategis; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen proyek; layanan
jejaring bisnis online di bidang manajemen strategis; layanan jejaring karir; layanan katalog elektronik; layanan
kesekretariatan; layanan kesekretariatan dan kependetaan; layanan kesekretariatan singkat; layanan kesekretariatan yang
disediakan oleh hotel; layanan ketenagakerjaan pegawai sementara; layanan kios makanan yang merupakan toko retail
dengan produk utama bahan makanan; layanan kliping berita; layanan komunikasi korporat; layanan konsultasi bisnis; layanan
konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan citra perusahaan; layanan konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan komunikasi
bisnis; layanan konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi bisnis di bidang fungsi manajemen sumber daya
manusia, termasuk sumber daya manusia, akuntansi, penggajian, pengarsipan pajak, dan fungsi administrasi ketenagakerjaan
dan terkait personel lainnya; layanan konsultasi bisnis terkait manajemen armada kendaraan untuk tujuan komersial; layanan
konsultasi bisnis untuk freelancer; layanan konsultasi bisnis untuk organisasi nirlaba; layanan konsultasi bisnis untuk
perusahaan pemula; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pemrosesan data; layanan konsultasi bisnis yang
berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan perencanaan dan
pemulihan bencana; layanan konsultasi dan konsultasi bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi;
layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan
dengan layanan agen ekspor-impor; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; layanan
konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pemasaran; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan
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dengan penempatan personel; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen,
dan manajemen; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pengadaan barang untuk orang lain; layanan
konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan perekrutan personil; layanan konsultasi dan nasehat di bidang penyediaan
bisnis dari informasi komersial dan bisnis; layanan konsultasi dan nasihat yang berkaitan dengan penempatan personel,
rekrutmen, dan manajemen; layanan konsultasi dan saran yang berkaitan dengan manajemen personalia; layanan konsultasi
dan strategi bisnis; layanan konsultasi di bidang kompilasi dan sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; layanan
konsultasi di bidang pemasaran; layanan konsultasi di bidang pemasaran Internet; layanan konsultasi di bidang pemasaran
afiliasi; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk memungkinkan entitas bisnis (business entities), organisasi nonpemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-profit organizations) untuk mengembangkan, mengatur, dan
mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang lebih besar ke jaringan komunikasi global; layanan konsultasi
manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan konsultasi pemasaran; layanan konsultasi pemasaran dan
periklanan; layanan konsultasi peningkatan karier; layanan konsultasi rekrutmen staf; layanan konsultasi untuk
mempersiapkan dan melakukan transaksi komersial; layanan konsultasi yang berkaitan dengan administrasi bisnis; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen hotel; layanan konsultasi yang berkaitan dengan agen eksporimpor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis, manajemen bisnis, organisasi bisnis, perencanaan bisnis,
dan sumber daya manusia; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuntansi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
analisis bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan layanan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan manajemen bisnis dan operasi bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis dan
manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemrosesan
data; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengelolaan pusat panggilan telepon; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis dan manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan bisnis;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, publisitas dan pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
persiapan pajak; layanan konsultasi yang berkaitan dengan publisitas; layanan konsultasi yang berkaitan dengan transaksi
komersial; layanan lelang disediakan di Internet; layanan lelang disediakan melalui jaringan telekomunikasi; layanan lobi
komersial; layanan logistik (manajemen bisnis dan organisasi fasilitas dan sumber daya); layanan loyalitas pelanggan dan
layanan klub pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi, iklan, dan keterlibatan pelanggan; layanan loyalitas pelanggan untuk
tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan, yaitu, administrasi program yang memungkinkan anggota untuk menebus
partisipasinya untuk poin atau hadiah; layanan manajemen bisnis; layanan manajemen bisnis mengenai kegiatan pemasaran
dan peluncuran produk baru; layanan manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan manajemen bisnis yang
disediakan oleh agen teater; layanan manajemen bisnis, yaitu, logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik; layanan
manajemen hubungan pelanggan; layanan manajemen inventaris elektronik; layanan manajemen pameran dagang; layanan
manajemen rantai pasokan; layanan manajemen risiko bisnis; layanan mengelola urusan kapal di pelabuhan berupa layanan
administrasi yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban kepabeanan; layanan menjawab telepon; layanan merchandising;
layanan merchandising untuk mendorong publik membeli untuk membeli barang orang lain; layanan mesin penjual otomatis;
layanan nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan nasihat yang berkaitan dengan promosi
penjualan; layanan organisasi untuk tujuan bisnis; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pakar
efisiensi bisnis; layanan pelelangan online melalui Internet; layanan peluncuran produk; layanan pemasaran dan branding,
yaitu strategi konten dan rencana komunikasi; layanan pemasaran dan promosi; layanan pemasaran dan riset pasar; layanan
pemasaran email; layanan pemasaran merek; layanan pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan
pemasaran online; layanan pemasaran perdagangan; layanan pemasaran promosi menggunakan media audiovisual; layanan
pemasaran untuk orang lain; layanan pembelian media; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang
manajemen bisnis; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen proyek; layanan pemberian
nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen strategis; layanan pemesanan agen untuk artis yang tampil; layanan
pemesanan agen untuk model; layanan pemesanan eceran untuk kosmetik; layanan pemesanan hadiah online
terkomputerisasi; layanan pemesanan melalui pos; layanan pemesanan melalui pos untuk aksesori pakaian; layanan
pemesanan melalui pos untuk pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk pakaian dan aksesori pakaian; layanan
pemesanan on-line di bidang pengambilan dan pengiriman restoran; layanan pemesanan online; layanan pemesanan online
terkomputerisasi; layanan pemesanan online yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya; layanan
pemesanan pekerjaan untuk artis yang tampil; layanan pemesanan ritel online melalui jaringan komputer global di bidang
kacamata, jam tangan, perangkat lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang
menggabungkan mikroprosesor, tampilan digital, dan akselerometer.; layanan pemesanan telepon untuk orang lain; layanan
pemrosesan data di bidang kesehatan; layanan pemrosesan data di bidang penggajian; layanan pemrosesan data elektronik
yang berkaitan dengan informasi perawatan kesehatan; layanan pemrosesan data online; layanan penagihan; layanan
penagihan bisnis; layanan penagihan di bidang energi; layanan penagihan di bidang kesehatan; layanan penagihan medis
untuk dokter; layanan penagihan medis untuk rumah sakit; layanan penataan etalase untuk toko ritel; layanan pencarian dan
penempatan eksekutif; layanan pencarian data riset pasar; layanan pencarian informasi di internet dengan menggunakan
program kecerdasan buatan untuk orang lain; layanan pencarian informasi yang dilaksanakan dengan menggunakan
kalkulator elektronik untuk pihak lain; layanan pencatatan interaktif untuk digunakan dalam manajemen risiko dan kepatuhan
terhadap peraturan oleh perusahaan asuransi dan profesional di bidang medis; layanan pencocokan jaringan iklan online
untuk menghubungkan pengiklan ke situs web; layanan pencocokan pekerjaan; layanan pendaftaran hadiah; layanan
pendaftaran pengantin; layanan penelitian yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; layanan penempatan kerja;
layanan penempatan magang; layanan penempatan pengasuh; layanan pengadaan untuk orang lain yang berkaitan dengan
persyaratan kantor; layanan pengamatan dan pengukuran perkembangan suatu merek merek; layanan pengambilan untuk
data Internet; layanan pengangkutan kapal adalah layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai; layanan
pengarsipan pajak; layanan pengaturan dan pelaksanaan pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan
penjualan barang dan jasa; layanan pengayauan; layanan pengembangan bisnis untuk perusahaan pemula; layanan
pengembangan iklan dan kampanye promosi untuk bisnis; layanan pengindeksan dokumen; layanan pengingat janji [fungsi
kantor]; layanan pengintaian pasar; layanan pengolah kata dan mengetik; layanan pengumpulan dan otomatisasi data
menggunakan perangkat lunak berpemilik untuk mengevaluasi, menganalisis dan mengumpulkan data layanan; layanan
pengumpulan data riset pasar; layanan penilaian pasar; layanan penjadwalan janji [fungsi kantor]; layanan penjawab telepon
dan penanganan pesan; layanan penjualan eceran (atau grosir) dan layanan penjualan ritel yang disediakan pada media
(internet), seluler, nirkabel atau jarak jauh yang terhubung (belanja korespondensi, belanja rumah) media untuk pakaian,
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aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan perlengkapan olahraga, tas
olahraga serbaguna, barang dan aksesoris olahraga dan kebugaran; pengelompokan atas nama pihak ketiga dari berbagai
produk (tidak termasuk transportasi mereka) yaitu pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk
dan aksesoris optik, barang dan peralatan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang olahraga dan kebugaran dan aksesoris,
memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membelinya secara praktis; layanan penyediaan informasi bisnis, konsumen,
dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan penyimpanan catatan bisnis; layanan
penyimpanan catatan bisnis terkomputerisasi; layanan penyimpanan catatan pemegang saham; layanan perantara bisnis yang
berkaitan dengan pencocokan investor swasta potensial dengan pengusaha yang membutuhkan dana; layanan perantara dan
penasehat bisnis; layanan perantara komersial; layanan perantara untuk kain; layanan perantara yang berkaitan dengan iklan;
layanan perantara yang berkaitan dengan penyewaan waktu dan ruang iklan; layanan perbandingan belanja; layanan
perbandingan harga; layanan perbandingan harga di bidang perjalanan dan penginapan untuk digunakan oleh konsumen
dalam menentukan biaya transportasi dan akomodasi, yang tersedia secara elektronik melalui jaringan komputer dan jaringan
informasi global; layanan perbandingan harga energi; layanan perdagangan elektronik; layanan perdagangan online yang
terkait dengan pengaturan pertukaran mata uang virtual dan transaksi cryptocurrency; layanan perekrutan eksekutif; layanan
perekrutan staf; layanan perekrutan tenaga kerja; layanan perencanaan karir, penempatan tenaga kerja, dan informasi;
layanan perencanaan media; layanan perencanaan periklanan; layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan waralaba;
layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian,
penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana
panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi
dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi,
boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan
periklanan dan manajemen penjualan; layanan periklanan untuk mempromosikan kesadaran publik di bidang kesejahteraan
sosial; layanan periklanan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah medis; layanan periklanan yang
berkaitan dengan alat pencitraan in vivo; layanan periklanan yang berkaitan dengan komersialisasi produk-produk baru;
layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan periklanan, yaitu, mempromosikan jasa pihak lain; layanan
persiapan dan konsultasi pajak; layanan perwakilan bisnis; layanan perwakilan penjualan; layanan perwakilan penjualan
independen; layanan program loyalitas pelanggan yang mengutamakan hadiah dalam bentuk layanan pengiriman diskon;
layanan promosi; layanan promosi dan iklan; layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan promosi di dalam toko;
layanan promosi ekspor; layanan promosi untuk mempublikasikan karya amal orang lain; layanan promosi untuk pihak ketiga
oleh program loyalitas pelanggan, di mana layanan loyalitas pelanggan dapat atau tidak termasuk penggunaan kartu; layanan
registrasi mobil; layanan rekrutmen dan manajemen personalia; layanan rekrutmen olahraga untuk atlet sekolah menengah;
layanan relokasi untuk bisnis; layanan resepsionis telepon; layanan riset pasar; layanan riset pasar mengenai kebiasaan
penggunaan Internet; layanan riset pasar mengenai kebiasaan penggunaan Internet dan loyalitas pelanggan; layanan riset
pasar mengenai loyalitas pelanggan; layanan riset pasar terkomputerisasi; layanan riset, riset dan analisis pasar; layanan ritel
atau grosir untuk film dan gambar yang dapat diunduh; layanan ritel atau grosir untuk mesin dan aparatus telekomunikasi;
layanan ritel atau grosir untuk obat-obatan; layanan ritel atau layanan grosir untuk foto dan gambar yang dapat diunduh;
layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin, aparatus
elektronik dan bagian-bagiannya; layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak permainan untuk mesin permainan
video untuk penggunaan di rumah dan permainan yang dapat digenggam dengan layar kristal cair; layanan ritel atau layanan
grosir untuk program permainan yang dapat diunduh; layanan ritel atau layanan grosiran untuk alas kaki; layanan ritel atau
layanan grosiran untuk barang cetakan; layanan ritel atau layanan grosiran untuk furnitur; layanan ritel atau layanan grosiran
untuk kain tenun dan bedding; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kertas dan alat tulis; layanan ritel atau layanan
grosiran untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan ritel atau layanan grosiran untuk
makanan dan minuman; layanan ritel atau layanan grosiran untuk pakaian; layanan ritel atau layanan grosiran untuk peralatan
olahraga; layanan ritel atau layanan grosiran untuk sepeda; layanan ritel atau layanan grosiran untuk tas dan kantong; layanan
ritel atau layanan grosiran untuk tembakau dan barang-barang keperluan perokok; layanan ritel dan grosir untuk berbagai
barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi, wewangian, minyak
esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan
penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku
palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat
untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk hewan, sediaan
perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray, pewarna rambut,
sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi
dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan
untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis
dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung matahari, furnitur, peralatan
dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet, linen rumah tangga,
handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan minuman,
perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel dan grosir yang menampilkan logam mulia dan paduannya,
perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, karya seni dari logam mulia, mebel, cermin,
bingkai foto, wadah, bukan dari logam, untuk disimpan atau diangkut tulang, tanduk, tulang paus atau tulang mutiara yang
belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, kerang, meerschaum, kuning amber; layanan ritel disediakan melalui jaringan
komunikasi komputer; layanan ritel disediakan melalui katalog pesanan melalui pos; layanan ritel disediakan melalui pesta di
rumah; layanan ritel disediakan melalui televisi interaktif; layanan ritel disediakan oleh berbagai toko; layanan ritel disediakan
oleh butik pakaian; layanan ritel disediakan oleh department store; layanan ritel disediakan oleh hypermarket; layanan ritel
disediakan oleh kios buah; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel disediakan oleh toko ban; layanan ritel
disediakan oleh toko barang olahraga; layanan ritel disediakan oleh toko buku; layanan ritel disediakan oleh toko bunga;
layanan ritel disediakan oleh toko daging; layanan ritel disediakan oleh toko diskon; layanan ritel disediakan oleh toko furnitur;
layanan ritel disediakan oleh toko kaset; layanan ritel disediakan oleh toko kelontong; layanan ritel disediakan oleh toko musik;
layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian diskon; layanan ritel disediakan oleh
toko pengiriman; layanan ritel disediakan oleh toko perhiasan; layanan ritel disediakan oleh toko permen; layanan ritel
disediakan oleh toko roti; layanan ritel disediakan oleh toko televisi; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan ritel
disediakan oleh toko-toko asap; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir
online; layanan ritel disediakan oleh toko-toko tembakau; layanan ritel lilin wangi; layanan
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ritel melalui mesin penjual otomatis; layanan ritel menampilkan berbagai macam barang konsumen; layanan ritel menampilkan
program insentif bonus untuk pelanggan; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan bagasi; layanan ritel on-line yang
berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel online; layanan ritel online untuk musik dan film yang dapat diunduh dan direkam
sebelumnya; layanan ritel online untuk musik digital yang dapat diunduh; layanan ritel online untuk nada dering yang dapat
diunduh; layanan ritel online yang berkaitan dengan hadiah; layanan ritel online yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel
online yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel online yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel online yang
berkaitan dengan tas tangan; layanan ritel untuk alas kaki; layanan ritel untuk alat bantu seks; layanan ritel untuk alat
kecantikan untuk hewan; layanan ritel untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan ritel untuk alat kesehatan bagi manusia;
layanan ritel untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan ritel untuk alat musik; layanan ritel untuk alat yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel untuk aparatur veteriner; layanan ritel untuk artikel kedokteran hewan; layanan
ritel untuk artikel menjahit; layanan ritel untuk artikel olahraga; layanan ritel untuk artikel pembersih; layanan ritel untuk artikel
yang digunakan dengan tembakau; layanan ritel untuk bagasi; layanan ritel untuk bahan bakar; layanan ritel untuk bahan kimia
untuk digunakan dalam hortikultura; layanan ritel untuk bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan ritel untuk
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan ritel untuk bahan makanan; layanan ritel untuk bahan seni; layanan
ritel untuk bantal; layanan ritel untuk barang cetakan; layanan ritel untuk barang yang dipanggang; layanan ritel untuk barangbarang untuk berkebun; layanan ritel untuk benang; layanan ritel untuk bir; layanan ritel untuk bor dan gergaji listrik; layanan
ritel untuk bromide (fotografi); layanan ritel untuk buku; layanan ritel untuk cokelat; layanan ritel untuk daging; layanan ritel
untuk dekorasi meriah; layanan ritel untuk ear phone; layanan ritel untuk es krim; layanan ritel untuk file musik yang dapat
diunduh; layanan ritel untuk furnitur; layanan ritel untuk gantungan kunci [cincin terbelah dengan perhiasan atau fob dekoratif];
layanan ritel untuk instalasi sanitasi; layanan ritel untuk instrumen hewan; layanan ritel untuk instrumen horologis; layanan ritel
untuk instrumen medis; layanan ritel untuk jam tangan; layanan ritel untuk jam tangan pintar; layanan ritel untuk kacamata;
layanan ritel untuk kain; layanan ritel untuk kakao; layanan ritel untuk karya seni; layanan ritel untuk karya seni yang
disediakan oleh galeri seni; layanan ritel untuk kaus kaki; layanan ritel untuk kemeja; layanan ritel untuk kendaraan; layanan
ritel untuk komputer yang dapat dipakai; layanan ritel untuk konten yang direkam; layanan ritel untuk kopi; layanan ritel untuk
kopi yang diproses; layanan ritel untuk mainan; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan ritel untuk makanan
hewan peliharaan; layanan ritel untuk makanan laut; layanan ritel untuk manisan; layanan ritel untuk media elektronik musik
yang direkam sebelumnya; layanan ritel untuk minuman beralkohol; layanan ritel untuk minuman beralkohol, kecuali bir;
layanan ritel untuk minuman non-alkohol; layanan ritel untuk muffler; layanan ritel untuk pakaian; layanan ritel untuk pakaian
luar; layanan ritel untuk pakan ternak; layanan ritel untuk payung; layanan ritel untuk pelana; layanan ritel untuk pelumas;
layanan ritel untuk pemanas; layanan ritel untuk pencuci mulut; layanan ritel untuk penerangan; layanan ritel untuk penutup
dinding; layanan ritel untuk penutup lantai; layanan ritel untuk perabotan; layanan ritel untuk peralatan audiovisual; layanan
ritel untuk peralatan golf; layanan ritel untuk peralatan hortikultura; layanan ritel untuk peralatan konstruksi; layanan ritel untuk
peralatan makan; layanan ritel untuk peralatan masak; layanan ritel untuk peralatan medis; layanan ritel untuk peralatan
memasak makanan; layanan ritel untuk peralatan menyelam; layanan ritel untuk peralatan olahraga; layanan ritel untuk
peralatan pasokan air; layanan ritel untuk peralatan pemanas; layanan ritel untuk peralatan pembekuan; layanan ritel untuk
peralatan pemindahan tanah; layanan ritel untuk peralatan pendingin; layanan ritel untuk peralatan penyamakan matahari;
layanan ritel untuk peralatan persiapan makanan; layanan ritel untuk peralatan pertanian; layanan ritel untuk peralatan
sanitasi; layanan ritel untuk peralatan teknologi informasi; layanan ritel untuk peralatan terapi fisik; layanan ritel untuk
peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel untuk perangkat keras komputer; layanan ritel
untuk perangkat keras logam; layanan ritel untuk perangkat lunak komputer; layanan ritel untuk perangkat navigasi; layanan
ritel untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel untuk perhiasan; layanan ritel untuk perlengkapan mandi;
layanan ritel untuk permainan; layanan ritel untuk persediaan alat tulis; layanan ritel untuk persediaan pendidikan; layanan ritel
untuk persiapan diet; layanan ritel untuk persiapan dokter hewan; layanan ritel untuk persiapan hewan dan artikel; layanan ritel
untuk persiapan membuat minuman; layanan ritel untuk persiapan membuat minuman beralkohol; layanan ritel untuk
persiapan pembersihan; layanan ritel untuk persiapan perawatan hewan; layanan ritel untuk persiapan pewangi; layanan ritel
untuk piringan hitam; layanan ritel untuk pisau dapur; layanan ritel untuk produk hortikultura; layanan ritel untuk produk kertas
sekali pakai; layanan ritel untuk produk susu; layanan ritel untuk program komputer untuk permainan yang sebelumnya telah
direkam; layanan ritel untuk publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan ritel untuk sampah untuk hewan; layanan ritel
untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan ritel untuk senjata; layanan ritel untuk
sepatu; layanan ritel untuk smartphone; layanan ritel untuk sorbets; layanan ritel untuk stiker dan album stiker; layanan ritel
untuk suplemen makanan; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk tas dan dompet kulit; layanan ritel untuk teh; layanan ritel
untuk tembakau; layanan ritel untuk tempat tidur untuk hewan; layanan ritel untuk tutup kepala; layanan ritel untuk utas;
layanan ritel untuk yogurt beku; layanan ritel yang berkaitan dengan aksesori mobil; layanan ritel yang berkaitan dengan alas
kaki; layanan ritel yang berkaitan dengan alat bantu seks; layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan;
layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk manusia; layanan ritel yang berkaitan dengan alat musik; layanan
ritel yang berkaitan dengan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan
artikel kedokteran hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel menjahit; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel
olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel pembersih; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel untuk digunakan
dengan tembakau; layanan ritel yang berkaitan dengan bagasi; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan bakar; layanan ritel
yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia
untuk digunakan dalam kehutanan; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian;
layanan ritel yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan seni; layanan ritel yang
berkaitan dengan barang cetakan; layanan ritel yang berkaitan dengan barang olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan
barang yang dipanggang; layanan ritel yang berkaitan dengan barang-barang teknik; layanan ritel yang berkaitan dengan
barang-barang untuk berkebun; layanan ritel yang berkaitan dengan benang; layanan ritel yang berkaitan dengan bir; layanan
ritel yang berkaitan dengan buah; layanan ritel yang berkaitan dengan bulu; layanan ritel yang berkaitan dengan bulu tiruan;
layanan ritel yang berkaitan dengan bunga; layanan ritel yang berkaitan dengan cokelat; layanan ritel yang berkaitan dengan
daging; layanan ritel yang berkaitan dengan dekorasi pesta; layanan ritel yang berkaitan dengan es krim; layanan ritel yang
berkaitan dengan file musik yang dapat diunduh; layanan ritel yang berkaitan dengan furnitur; layanan ritel yang berkaitan
dengan game; layanan ritel yang berkaitan dengan ikan; layanan ritel yang berkaitan dengan instalasi sanitasi; layanan ritel
yang berkaitan dengan instrumen hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan instrumen horologis; layanan ritel yang
berkaitan dengan instrumen medis; layanan ritel yang berkaitan dengan jam tangan pintar; layanan ritel yang berkaitan
dengan kain; layanan ritel yang berkaitan dengan kakao; layanan ritel yang berkaitan dengan karya seni; layanan ritel yang
berkaitan dengan kendaraan; layanan ritel yang berkaitan dengan komputer yang dapat dipakai; layanan ritel yang berkaitan
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dengan konten yang direkam; layanan ritel yang berkaitan dengan kopi; layanan ritel yang berkaitan dengan mainan; layanan
ritel yang berkaitan dengan makanan laut; layanan ritel yang berkaitan dengan makanan penutup; layanan ritel yang berkaitan
dengan minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan ritel yang
berkaitan dengan minuman non-alkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan
pakan ternak; layanan ritel yang berkaitan dengan payung; layanan ritel yang berkaitan dengan pelana; layanan ritel yang
berkaitan dengan pelumas; layanan ritel yang berkaitan dengan pemanas; layanan ritel yang berkaitan dengan pencahayaan;
layanan ritel yang berkaitan dengan penutup dinding; layanan ritel yang berkaitan dengan penutup lantai; layanan ritel yang
berkaitan dengan perabot; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan higienis untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk manusia; layanan ritel yang
berkaitan dengan peralatan hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan konstruksi; layanan ritel yang berkaitan
dengan peralatan makan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan mandi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan
masak; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan medis; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan memasak
makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan menyelam; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan olahraga;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pasokan air; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pemanas; layanan
ritel yang berkaitan dengan peralatan pembekuan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pemindahan tanah; layanan
ritel yang berkaitan dengan peralatan pendingin; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan penyamakan matahari;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan persiapan makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pertanian;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan sanitasi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan terapi fisik; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan veteriner; layanan ritel
yang berkaitan dengan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan
perangkat keras komputer; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat keras logam; layanan ritel yang berkaitan dengan
perangkat lunak komputer; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat navigasi; layanan ritel yang berkaitan dengan
perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel yang berkaitan dengan
permen; layanan ritel yang berkaitan dengan persediaan alat tulis; layanan ritel yang berkaitan dengan persediaan pendidikan;
layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan dokter hewan; layanan ritel
yang berkaitan dengan persiapan hewan dan artikel; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan pembersihan; layanan ritel
yang berkaitan dengan persiapan perawatan hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman;
layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan
persiapan wewangian; layanan ritel yang berkaitan dengan pisau dapur; layanan ritel yang berkaitan dengan produk
hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan produk kertas sekali pakai; layanan ritel yang berkaitan dengan produk susu;
layanan ritel yang berkaitan dengan produk toko makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan publikasi elektronik yang dapat
diunduh; layanan ritel yang berkaitan dengan sampah untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan senjata; layanan ritel
yang berkaitan dengan smartphone; layanan ritel yang berkaitan dengan sorbets; layanan ritel yang berkaitan dengan suku
cadang kendaraan bermotor; layanan ritel yang berkaitan dengan suplemen makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan
tas; layanan ritel yang berkaitan dengan teh; layanan ritel yang berkaitan dengan tembakau; layanan ritel yang berkaitan
dengan tempat tidur untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan tutup kepala; layanan ritel yang berkaitan dengan utas;
layanan ritel yang berkaitan dengan yogurt beku; layanan ritel yang disediakan oleh musik dan toko kaset; layanan ritel yang
disediakan oleh suku cadang mobil dan toko aksesoris; layanan ritel yang disediakan oleh toko obat; layanan ritel yang
disediakan oleh toko rumput, taman dan pembibitan; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online; layanan ritel, layanan
ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan rujukan dan penempatan
pribadi; layanan sambutan telepon untuk pihak ketiga; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35;
layanan strategi komunikasi hubungan masyarakat; layanan strategi komunikasi periklanan; layanan strategi merek; layanan
tampilan merchandising bisnis; layanan tata letak untuk tujuan periklanan; layanan telemarketing; layanan think tank dalam
bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen bisnis; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang
manajemen proyek; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen strategis; layanan toko buku
ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen bisnis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan
buku dan ebook di bidang manajemen proyek; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang
manajemen strategis; layanan toko grosir dan eceran secara online yang menampilkan jam dinding, jam tangan dan kacamata
(kacamata untuk melindungi mata atau memperbaiki daya penglihatan dan kacamata goggles); layanan toko grosir dan toko
ritel yang menampilkan pakaian, alas kaki; layanan toko grosir dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir
menampilkan alas kaki; layanan toko grosir menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir menampilkan alat higienis untuk
manusia; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan
untuk manusia; layanan toko grosir menampilkan alat makan; layanan toko grosir menampilkan alat musik; layanan toko grosir
menampilkan alat persiapan makanan; layanan toko grosir menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko grosir menampilkan aparatur veteriner; layanan toko grosir menampilkan artikel berkebun; layanan
toko grosir menampilkan artikel menjahit; layanan toko grosir menampilkan artikel pembersih; layanan toko grosir
menampilkan bahan bakar; layanan toko grosir menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir menampilkan barang
bawaan; layanan toko grosir menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir menampilkan barang-barang yang
dipanggang; layanan toko grosir menampilkan bir; layanan toko grosir menampilkan cokelat; layanan toko grosir menampilkan
dekorasi meriah; layanan toko grosir menampilkan es krim; layanan toko grosir menampilkan furnitur; layanan toko grosir
menampilkan gula-gula; layanan toko grosir menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir menampilkan instrumen
hewan; layanan toko grosir menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir menampilkan jam tangan pintar; layanan
toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan kakao; layanan toko grosir menampilkan kendaraan; layanan
toko grosir menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir menampilkan konten yang direkam; layanan
toko grosir menampilkan kopi; layanan toko grosir menampilkan mainan; layanan toko grosir menampilkan makanan laut;
layanan toko grosir menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir menampilkan mantel (kecuali pakaian untuk
penggunaan eksklusif untuk olahraga dan pakaian tradisional Korea); layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko
grosir menampilkan payung; layanan toko grosir menampilkan pelana; layanan toko grosir menampilkan pelumas; layanan
toko grosir menampilkan pemanas; layanan toko grosir menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir menampilkan penutup
dinding; layanan toko grosir menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir menampilkan perabotan; layanan toko grosir
menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir
menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko grosir menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir menampilkan
peralatan makan; layanan toko grosir menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir menampilkan peralatan medis;
layanan toko grosir menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko grosir menampilkan peralatan menyelam;
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layanan toko grosir menampilkan peralatan olahraga; layanan toko grosir menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko
grosir menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko grosir
menampilkan peralatan pendingin; layanan toko grosir menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir
menampilkan peralatan pertanian; layanan toko grosir menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir menampilkan
peralatan terapi fisik; layanan toko grosir menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan
toko grosir menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko grosir menampilkan perangkat keras logam; layanan toko
grosir menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko grosir menampilkan perhiasan; layanan toko grosir
menampilkan perlengkapan pendidikan; layanan toko grosir menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko grosir
menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan diet; layanan toko grosir
menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir
menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan
toko grosir menampilkan persiapan wewangian; layanan toko grosir menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir
menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan
toko grosir menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan sediaan untuk membuat minuman
beralkohol; layanan toko grosir menampilkan senjata; layanan toko grosir menampilkan sorbets; layanan toko grosir
menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir menampilkan tas; layanan toko grosir menampilkan teh; layanan toko
grosir menampilkan tembakau; layanan toko grosir menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan
tutup kepala; layanan toko grosir menampilkan utas; layanan toko grosir menampilkan yogurt beku; layanan toko grosir online
dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir online yang menampilkan alas kaki; layanan toko grosir online yang
menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir
online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan alat musik; layanan
toko grosir online yang menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang
menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko grosir online
yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel menjahit; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan
tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan bakar; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam
kehutanan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir
online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir
online yang menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir
online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan
toko grosir online yang menampilkan bir; layanan toko grosir online yang menampilkan cokelat; layanan toko grosir online
yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko grosir online yang menampilkan es krim; layanan toko grosir online yang
menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang menampilkan furnitur; layanan toko grosir online
yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir
online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko
grosir online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko grosir online yang menampilkan kain; layanan toko grosir
online yang menampilkan kakao; layanan toko grosir online yang menampilkan karya seni; layanan toko grosir online yang
menampilkan kendaraan; layanan toko grosir online yang menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir
online yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko grosir online yang menampilkan kopi; layanan toko grosir online
yang menampilkan mainan; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan laut; layanan toko grosir online yang
menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir online yang menampilkan manisan; layanan toko grosir online yang
menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan
toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko grosir online yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir
online yang menampilkan payung; layanan toko grosir online yang menampilkan pelumas; layanan toko grosir online yang
menampilkan pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir online yang
menampilkan penutup dinding; layanan toko grosir online yang menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir online yang
menampilkan perabotan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis bagi manusia; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
hortikultura; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan makan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan medis; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pasokan air;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
pembekuan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan selam; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan teknologi
informasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko grosir online yang
menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko
grosir online yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat perlindungan
pendengaran; layanan toko grosir online yang menampilkan perhiasan; layanan toko grosir online yang menampilkan
perlengkapan mandi; layanan toko grosir online yang menampilkan perlengkapan pendidikan; layanan toko grosir online yang
menampilkan permainan; layanan toko grosir online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan diet; layanan
toko grosir online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan
pembersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan pewangi; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan
toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko grosir online yang
menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko grosir online yang
menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir online yang menampilkan produk susu; layanan toko grosir online
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yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang menampilkan sadel; layanan toko
grosir online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan senjata; layanan toko
grosir online yang menampilkan smartphone; layanan toko grosir online yang menampilkan sorbets; layanan toko grosir online
yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan tas; layanan toko grosir online yang
menampilkan teh; layanan toko grosir online yang menampilkan tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan
tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko grosir online yang
menampilkan utas; layanan toko grosir online yang menampilkan yogurt beku; layanan toko grosir yang menampilkan artikel
kedokteran hewan; layanan toko grosir yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko grosir yang menampilkan artikel
untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura;
layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko grosir yang menampilkan
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir yang
menampilkan benang; layanan toko grosir yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir yang
menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir yang menampilkan karya seni; layanan toko grosir yang menampilkan
minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko grosir yang
menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko grosir yang
menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko
grosir yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko grosir
yang menampilkan permainan; layanan toko grosir yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko grosir yang
menampilkan produk susu; layanan toko grosir yang menampilkan smartphone; layanan toko online yang menampilkan jasa
Pengaturan dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel online yang produk
utamanya daging; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk merekam, transmisi dan reproduksi suara
dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka, lencana semua jenis, gantungan kunci, tiket,
jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji, minuman beralkohol dan non-alkohol, gulagula, produk hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM dan permainan komputer, dapat diunduh
aplikasi seluler, dan program komputer; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel di bidang buku, majalah, majalah,
buletin, jurnal dan publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian umum, disediakan melalui Internet dan
komputer lainnya, jaringan elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program
televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel di bidang kacamata, jam tangan, perangkat
lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan
digital, dan akselerometer; layanan toko ritel menampilkan alas kaki; layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria dan
wanita; layanan toko ritel menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel menampilkan alat kecantikan untuk manusia;
layanan toko ritel menampilkan alat musik; layanan toko ritel menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko ritel menampilkan alat-alat kecantikan untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan alat-alat
kesehatan untuk manusia; layanan toko ritel menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel menampilkan artikel menjahit;
layanan toko ritel menampilkan artikel pembersih; layanan toko ritel menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau;
layanan toko ritel menampilkan bagasi; layanan toko ritel menampilkan bahan bakar; layanan toko ritel menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel menampilkan
barang cetakan; layanan toko ritel menampilkan barang-barang panggang; layanan toko ritel menampilkan benang; layanan
toko ritel menampilkan bir; layanan toko ritel menampilkan cokelat; layanan toko ritel menampilkan dekorasi meriah; layanan
toko ritel menampilkan es krim; layanan toko ritel menampilkan furnitur; layanan toko ritel menampilkan gula-gula; layanan
toko ritel menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko ritel menampilkan instrumen hewan; layanan toko ritel menampilkan
instrumen horologis; layanan toko ritel menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel menampilkan jam tangan pintar;
layanan toko ritel menampilkan kacamata; layanan toko ritel menampilkan kain; layanan toko ritel menampilkan kakao;
layanan toko ritel menampilkan karya seni; layanan toko ritel menampilkan kendaraan; layanan toko ritel menampilkan
komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel menampilkan
mainan; layanan toko ritel menampilkan makanan laut; layanan toko ritel menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel
menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel menampilkan
payung; layanan toko ritel menampilkan pelana; layanan toko ritel menampilkan pelumas; layanan toko ritel menampilkan
pemanas; layanan toko ritel menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel menampilkan penutup dinding; layanan toko ritel
menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel menampilkan perabotan; layanan toko ritel menampilkan peralatan audiovisual;
layanan toko ritel menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko
ritel menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel menampilkan
peralatan masak; layanan toko ritel menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel menampilkan peralatan memasak
makanan; layanan toko ritel menampilkan peralatan menyelam; layanan toko ritel menampilkan peralatan olahraga; layanan
toko ritel menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko ritel menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel
menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko ritel menampilkan peralatan pendingin; layanan toko ritel menampilkan
peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel
menampilkan peralatan pertanian; layanan toko ritel menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko ritel menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel menampilkan peralatan veteriner;
layanan toko ritel menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel menampilkan
perangkat keras komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat keras logam; layanan toko ritel menampilkan perangkat
lunak komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan pendidikan;
layanan toko ritel menampilkan permainan; layanan toko ritel menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel
menampilkan persiapan diet; layanan toko ritel menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko ritel menampilkan
persiapan hewan dan artikel; layanan toko ritel menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel menampilkan
persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel
menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel menampilkan persiapan wewangian; layanan
toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel menampilkan produk
kertas sekali pakai; layanan toko ritel menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel menampilkan
sampah untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan sandal; layanan toko ritel menampilkan senjata; layanan toko ritel
menampilkan sorbets; layanan toko ritel menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel menampilkan tas; layanan toko
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ritel menampilkan tembakau; layanan toko ritel menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan tutup
kepala; layanan toko ritel menampilkan utas; layanan toko ritel menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel on-line
menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel on-line menampilkan persiapan untuk membuat minuman
beralkohol; layanan toko ritel on-line yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan artikel
menjahit; layanan toko ritel on-line yang menampilkan bagasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan bir; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko ritel on-line yang menampilkan es krim; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan furnitur; layanan toko ritel on-line yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan karya seni; layanan toko ritel on-line yang menampilkan makanan laut; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel on-line yang menampilkan manisan; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan payung; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan penutup
dinding; layanan toko ritel on-line yang menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel on-line yang menampilkan perabotan;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan
higienis untuk hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan higienis untuk manusia; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pembekuan;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
peralatan sanitasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan persediaan pendidikan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan
diet; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
persiapan pewangi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris;
layanan toko ritel online dengan produk utama kendaraan; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan CCTV;
layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online dengan produk utamanya
daging; layanan toko ritel online terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan alas kaki; layanan toko ritel
online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan
toko ritel online yang menampilkan alat musik; layanan toko ritel online yang menampilkan aparatur veteriner; layanan toko
ritel online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko
ritel online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel olahraga; layanan
toko ritel online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan
bahan bakar; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel
online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel online
yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel online yang
menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko ritel online yang menampilkan benang; layanan toko ritel online
yang menampilkan cokelat; layanan toko ritel online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel
online yang menampilkan hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel
online yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel
online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko ritel online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko ritel
online yang menampilkan kain; layanan toko ritel online yang menampilkan kakao; layanan toko ritel online yang menampilkan
komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel online yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel online
yang menampilkan mainan; layanan toko ritel online yang menampilkan makanan ternak; layanan toko ritel online yang
menampilkan mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk
audio dan video, headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan
aksesorisnya; layanan toko ritel online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel online yang
menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko ritel online yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya
yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan nada dering yang dapat diunduh; layanan toko ritel online
yang menampilkan pelana; layanan toko ritel online yang menampilkan pelumas; layanan toko ritel online yang menampilkan
peralatan audiovisual; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel
online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko
ritel online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan selam; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel online yang
menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko
ritel online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat navigasi;
layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel online yang menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel online yang menampilkan
permainan; layanan toko ritel online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel online yang menampilkan
persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko
ritel online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko
ritel online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kertas sekali pakai;
layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko ritel online yang menampilkan
produk susu; layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online
yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan senjata; layanan toko ritel online yang
menampilkan smartphone; layanan toko ritel online yang menampilkan sorbets; layanan toko ritel online yang menampilkan
suplemen makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan teh; layanan
toko ritel online yang menampilkan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan
toko ritel online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel online yang menampilkan utas; layanan toko ritel online
yang menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel untuk mainan (alat permainan); layanan toko ritel untuk makanan dan
minuman; layanan toko ritel untuk nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet; layanan toko ritel untuk sediaan
farmakologis untuk perawatan kulit; layanan toko ritel untuk tisu pembersih pra-dibasahi; layanan toko ritel yang menampilkan
artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko ritel yang menampilkan bahan
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kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian;
layanan toko ritel yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel yang menampilkan batu bara; layanan toko ritel yang
menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel yang menampilkan komputer, produk elektronik dan hiburan,
peralatan telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat lunak
komputer, dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan Internet
dan jaringan komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan toko ritel yang menampilkan minuman
non-alkohol; layanan toko ritel yang menampilkan pakan ternak; layanan toko ritel yang menampilkan peralatan higienis untuk
hewan; layanan toko ritel yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko ritel yang menampilkan produk susu; layanan
toko ritel yang menampilkan smartphone; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan jaringan komputer,
serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan transkripsi medis [fungsi kantor]; layanan transkripsi
panggilan konferensi; layanan untuk analisa data besar (big data); layanan untuk menjual alas dudukan kloset dari tekstil;
layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel; layanan
waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan
waralaba dan ritel; layanan waralaba yang menyediakan bantuan bisnis; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan
manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan
bantuan teknis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, yaitu bantuan manajemen
bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba, yaitu, memberikan bantuan bisnis dalam
pengoperasian, pengaturan dan pendirian resort hotel, hotel, motel, akomodasi, fasilitas akomodasi dan restoran; layanan
wawancara untuk perekrutan personil; layanan yang terdiri dari pendaftaran, transkripsi, komposisi, kompilasi atau
sistematisasi komunikasi tertulis dan pendaftaran; layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan
pengoperasian administrasi waralaba; layanan-layanan perekrutan tenaga kerja, layanan-layanan relokasi; management
kantor; manajemen Sumber Daya Manusia; manajemen administrasi klinik perawatan kesehatan; manajemen administrasi
outsourcing untuk perusahaan; manajemen administrasi rumah sakit; manajemen basis data; manajemen basis data
terkomputerisasi; manajemen biaya; manajemen biaya medis; manajemen biaya perawatan kesehatan; manajemen bisnis;
manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis agen dan broker asuransi berdasarkan outsourcing;
manajemen bisnis agensi sastra; manajemen bisnis apartemen; manajemen bisnis atlet profesional; manajemen bisnis
bandara; manajemen bisnis bangunan perumahan dan jasa apartemen; manajemen bisnis dan layanan konsultasi;
manajemen bisnis dan mengelola studio audio atau video; manajemen bisnis dan pemasaran merek untuk bisnis dan individu;
manajemen bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; manajemen bisnis di bidang pembuatan kapal atas nama orang
lain; manajemen bisnis di bidang pengangkutan kapal atas nama orang lain; manajemen bisnis diskotik; manajemen bisnis
eceran on-line yang terkomputerisasi; manajemen bisnis fasilitas parkir mobil; manajemen bisnis gerai ritel; manajemen bisnis
hotel; manajemen bisnis hotel resor; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; manajemen bisnis kamp musim panas;
manajemen bisnis komersial; manajemen bisnis musisi; manajemen bisnis orang-orang olahraga; manajemen bisnis outlet
grosir; manajemen bisnis outlet grosir dan eceran; manajemen bisnis para pelaku; manajemen bisnis pemain musik;
manajemen bisnis penghibur; manajemen bisnis penulis dan penulis; manajemen bisnis perusahaan; manajemen bisnis
perusahaan dalam industri pengangkutan kapal; manajemen bisnis perusahaan penerbangan; manajemen bisnis praktik
kedokteran hewan; manajemen bisnis program penggantian untuk orang lain; manajemen bisnis pusat konferensi; manajemen
bisnis restoran; manajemen bisnis restoran untuk orang lain; manajemen bisnis rumah sakit; manajemen bisnis sementara;
manajemen bisnis seniman; manajemen bisnis seniman pertunjukan; manajemen bisnis seniman pertunjukan, pemain musik
dan/atau musisi; manajemen bisnis studio film; manajemen bisnis teater; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba;
manajemen bisnis untuk penyedia layanan freelance; manajemen bisnis untuk toko, tempat hiburan, hotel, pertunjukan artis,
tokoh olah raga, outlet ritel, klub olah raga, fasilitas olah raga, tempat olah raga, masyarakat olah raga, kompleks kolam
renang, outlet grosir dan ritel; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; manajemen bisnis, administrasi dan
layanan informasi; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat perbelanjaan daring
(online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; manajemen catatan
bisnis; manajemen catatan keuangan; manajemen dan administrasi bisnis; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi
kantor kesemuanya berhubungan dengan permainan golf; manajemen dan administrasi bisnis kapal; manajemen dan
administrasi proyek bisnis; manajemen dan kompilasi database terkomputerisasi; manajemen dan operasi bisnis daur ulang;
manajemen file bisnis; manajemen file bisnis terkomputerisasi; manajemen file pajak; manajemen file pusat; manajemen file
pusat terkomputerisasi; manajemen file terkomputerisasi; manajemen hotel untuk orang lain; manajemen informasi bisnis;
manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan
pemasaran; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik mengenai informasi usaha; manajemen informasi usaha,
yakni, pelaporan elektronik terkait analitik usaha sehubungan dengan proses pembayaran, autentikasi dan pelacakan;
manajemen kantor yang terkomputerisasi; manajemen komersial; manajemen layanan pelanggan; manajemen logistik
pengiriman barang; manajemen merek; manajemen model bisnis; manajemen penjualan; manajemen penjualan real estat;
manajemen persediaan; manajemen persediaan di bidang bahan kimia; manajemen persediaan suku cadang dan komponen
untuk produsen dan pemasok; manajemen persediaan terkomputerisasi; manajemen personalia; manajemen proses bisnis
dan konsultasi yang berkaitan dengannya; manajemen proyek bisnis; manajemen proyek bisnis untuk orang lain; manajemen
pusat panggilan telepon untuk orang lain; manajemen register terkomputerisasi; manajemen reputasi bisnis dan layanan
peningkatan; manajemen risiko bisnis; manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
manajemen stok terkomputerisasi; manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan pemula; manajemen usaha yang
berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan;
manajemen usaha, yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer global; melacak dan
memantau fluktuasi harga bensin untuk orang lain untuk keperluan audit akun; melacak dan memantau konsumsi energi untuk
orang lain untuk keperluan audit akun; melakukan lelang; melakukan lelang virtual interaktif; melakukan pameran dagang;
melakukan pameran dagang di bidang mobil; melakukan penelitian dan studi pasar; melakukan penelitian dan studi
pemasaran; melakukan penelitian dan survei bisnis; melakukan penilaian bisnis; melakukan program penghargaan insentif
karyawan; melakukan studi di bidang hubungan masyarakat; melakukan studi kelayakan bisnis; melakukan studi kelayakan
ekonomi; melakukan studi kelayakan komersial; melakukan studi pasar; melakukan studi pasar dan analisis pasar; melakukan
studi pasar yang melibatkan jajak pendapat; melakukan studi pemasaran; melakukan studi pemasaran dan analisis pasar;
melakukan survei bisnis; melakukan survei online; melakukan survei pasar; melakukan survei riset bisnis dan pasar;
melakukan survei riset manajemen bisnis online; melakukan survei riset pasar; melakukan, mengatur dan mengatur pameran
dagang dan pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; melelang dan membalikkan layanan lelang; memantau
laporan kredit konsumen dan memberikan peringatan tentang segala perubahan di dalamnya untuk tujuan bisnis;
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memasarkan barang dan jasa orang lain; memasarkan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon; membantu
dalam eksploitasi atau pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu
penyediaan layanan konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan mewah untuk memungkinkan mereka
mendistribusikan kelebihan stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim sebelumnya; membantu dalam pengelolaan
urusan bisnis atau fungsi komersial dari perusahaan industri atau komersial; membantu orang lain dalam menyiapkan dan
mengajukan aplikasi untuk mendapatkan izin usaha; membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang
dan konsultasi pemasaran; memberikan bantuan administrasi ke apotek untuk mengelola inventaris obat; memberikan
bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian peralatan pemrosesan data yaitu, komputer, mesin tik, mesin teleks
dan mesin kantor sejenis lainnya; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; memberikan bantuan dalam
pengelolaan kegiatan bisnis; memberikan bantuan dalam pengelolaan perusahaan industri atau komersial; memberikan
bantuan di bidang komersialisasi produk; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk dalam kerangka kontrak
waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam
kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka
kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen dan perencanaan bisnis; memberikan bantuan di bidang
organisasi bisnis; memberikan bantuan di bidang promosi bisnis; memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian restoran; memberikan informasi bisnis dalam kesempatan kerja kepada orang yang membutuhkan [layanan
amal]; memberikan informasi bisnis dan pemasaran; memberikan informasi bisnis di bidang media sosial; memberikan
informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; memberikan informasi bisnis di bidang teknologi
blockchain dan mata uang virtual; memberikan informasi bisnis gigi melalui situs web; memberikan informasi bisnis melalui
Internet; memberikan informasi bisnis melalui jaringan komputer global; memberikan informasi bisnis melalui situs web;
memberikan informasi bisnis untuk organisasi amal; memberikan informasi bisnis untuk organisasi kemanusiaan; memberikan
informasi dan saran kepada konsumen mengenai pemilihan produk dan barang yang akan dibeli; memberikan informasi dan
saran komersial untuk konsumen; memberikan informasi di bidang manajemen waktu; memberikan informasi di bidang
pemasaran; memberikan informasi di bidang solusi bisnis berkelanjutan global; memberikan informasi direktori bisnis melalui
jaringan komputer global; memberikan informasi direktori telepon melalui jaringan komunikasi global; memberikan informasi
kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan informasi ketenagakerjaan; memberikan informasi ketenagakerjaan kepada orang yang membutuhkan [layanan
amal]; memberikan informasi ketenagakerjaan melalui jaringan komputer global; memberikan informasi komersial kepada
konsumen; memberikan informasi komersial melalui jaringan komputer global; memberikan informasi komersial yang berkaitan
dengan perusahaan; memberikan informasi komersial yang berkaitan dengan perusahaan di bidang manajemen perjalanan
dan industri perjalanan; memberikan informasi konsumen yang berkaitan dengan barang dan jasa; memberikan informasi
melalui Internet yang berkaitan dengan penjualan mobil; memberikan informasi mengenai penjualan komersial; memberikan
informasi mengenai penjualan komersial dari perangkat lunak komputer; memberikan informasi pemasaran bisnis;
memberikan informasi pemasaran melalui situs web; memberikan informasi pengembangan bisnis dan saran kepada para
profesional keuangan; memberikan informasi perbandingan tarif hotel; memberikan informasi perekrutan melalui jaringan
komputer global; memberikan informasi produk konsumen; memberikan informasi produk konsumen melalui Internet;
memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan informasi produk konsumen yang
berkaitan dengan laptop; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan perangkat lunak; memberikan
informasi produk konsumen yang berkaitan dengan produk makanan atau minuman; memberikan informasi statistik untuk
tujuan bisnis atau komersial; memberikan informasi tentang analisis atau hasil untuk kecenderungan menonton program
televisi; memberikan informasi tentang mempromosikan dan menerbitkan prangko perdagangan; memberikan informasi
tentang penerbitan kupon distribusi; memberikan informasi tentang penggunaan kartu hadiah; memberikan informasi tentang
produk melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan penjualan; memberikan informasi terkait dengan
perekrutan personel; memberikan informasi terkait layanan relokasi karyawan; memberikan informasi terkait perekrutan
tenaga kerja; memberikan informasi terkait persiapan pajak; memberikan informasi terkait persiapan pajak dan layanan
pengarsipan pajak; memberikan informasi untuk layanan iklan dan publisitas; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan
untuk tujuan iklan; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memberikan kode diskon loyalitas
pelanggan untuk tujuan periklanan; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memberikan
konsultasi pemasaran di bidang media sosial; memberikan kupon loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan
pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya; memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang
pertanian; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan
promosi; memberikan saran bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; memberikan saran dan informasi bisnis
dan komersial; memberikan saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan manajemen aset cryptocurrency;
memberikan saran dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis komersial; memberikan saran di bidang efisiensi
bisnis; memberikan saran di bidang manajemen bisnis dan pemasaran; memberikan saran produk konsumen; memberikan
saran produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan
laptop; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan perangkat lunak; memberikan saran yang berkaitan
dengan analisis kebiasaan pembelian konsumen; memberikan saran yang berkaitan dengan metode dan teknik penjualan;
memberikan saran yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; memberikan saran yang berkaitan dengan
pemasaran produk kimia; memelihara catatan dan file medis pasien; memelihara catatan dan file riwayat medis pribadi;
memelihara daftar breed ternak; memelihara daftar memorabilia olahraga dan karya seni; memelihara daftar penilai kejuruan
profesional; memelihara daftar ras anjing; memelihara file dan catatan mengenai kondisi medis individu; memelihara pendaftar
teknisi kedirgantaraan bersertifikat; memelihara registrasi profesional teknis medis bersertifikat; memelihara registri informasi;
memfasilitasi pertukaran dan penjualan dari jasa dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi;
memfasilitasi pertukaran dan penjualan layanan dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi;
memperbarui dan memelihara data dalam database komputer; memperbarui dan memelihara informasi dalam pendaftar;
memperbarui materi iklan; mempersiapkan penggajian; mempromosikan barang dan jasa dengan cara mengoperasikan pusat
perbelanjaan komprehensif secara online; mempromosikan barang dan jasa gigi orang lain; mempromosikan barang dan jasa
lainnya melalui penawaran diskon ketersediaan terbatas melalui suatu jaringan komunikasi elektronik daring; mempromosikan
barang dan jasa orang lain; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara menyalurkan iklan video di internet;
mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
membagikan kupon, kartu perdagangan dan kartu keanggotaan; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
mendistribusikan materi iklan melalui berbagai metode; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mengatur
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sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kegiatan olahraga; mempromosikan barang dan jasa orang lain
dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kompetisi olahraga; mempromosikan barang
dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan program penghargaan;
mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan menyiapkan dan menempatkan iklan di majalah elektronik;
mempromosikan barang dan jasa orang lain di Internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui Internet dan
jaringan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui administrasi skema insentif penjualan dan promosi
yang melibatkan perangko perdagangan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui iklan di situs web Internet;
mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui infomersial; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan
komputer dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan komputer global; mempromosikan
barang dan jasa orang lain melalui program kartu diskon; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui program
pelanggan pilihan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui skema kartu loyalitas imbalan; mempromosikan barang
dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain, dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan
melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya;
mempromosikan dan melakukan pameran dagang; mempromosikan desain orang lain dengan menyediakan portofolio online
melalui situs web; mempromosikan karya seni orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web;
mempromosikan kepentingan bisnis para profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan
kepentingan bisnis pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis akuntan profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis analis keuangan yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis dari serikat kredit yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis investor yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
para profesional dalam pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri farmasi yang disediakan oleh asosiasi untuk
para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri gula dan kue yang
disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari
industri kapal pesiar yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
para profesional dari industri kimia yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
komersial dan bisnis para profesional dari industri ortopedi yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri perawatan kesehatan yang disediakan oleh
asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri rekaman
musik yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para
profesional yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis pemilik merek dagang yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis perencana acara khusus yang disediakan oleh asosiasi untuk
para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman pertunjukan yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman visual yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis tim sepak bola yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya; mempromosikan
kepentingan komersial seniman yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen bisnis; mempromosikan kepentingan organisasi dan
orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek; mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang
peduli dengan bidang manajemen strategis; mempromosikan kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai
masalah yang melibatkan akses ke internet untuk populasi global; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen
bisnis; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek; mempromosikan kesadaran publik di bidang
manajemen strategis; mempromosikan musik orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web;
mempromosikan penggunaan energi dari turbin angin untuk pertanian; mempromosikan penggunaan energi surya untuk
pertanian; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan dan menebus poin pembelian dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan
poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui acara promosi;
mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui bahan cetak; mempromosikan penjualan barang dan jasa
orang lain melalui kontes dan program pemberian insentif; mempromosikan penjualan barang-barang mode melalui artikel
promosi di majalah; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP untuk paket hiburan langsung; mempromosikan
penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain;
mempromosikan serangkaian film untuk orang lain; mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan
pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya.; memproses dokumen registrasi garansi untuk orang lain; memproses
pertanyaan telepon tentang barang dan jasa yang diiklankan; memproses, dan mengoperasikan informasi dalam pendaftar;
memulai panggilan telepon untuk orang lain; memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen bisnis;
memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen proyek; memverifikasi dan memantau kredensial
individu di bidang manajemen strategis; menampilkan iklan untuk orang lain; menangani amplop; mencari data dalam berkas
komputer untuk pihak lain; mencocokkan sukarelawan terampil dengan organisasi nirlaba; menempatkan iklan untuk orang
lain; menerbitkan dan memperbarui teks iklan; mengadakan acara bisnis; mengadakan pameran dagang untuk profesional
industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online;
mengadakan pameran untuk keperluan perdagangan dan komersial; mengatur berlangganan media untuk pihak lain, menjual
musik secara daring dalam bentuk media digital atau tersimpan; mengatur dan melakukan acara pemasaran; mengatur dan
melakukan acara penjualan untuk orang lain dari ternak dan ternak terdaftar dan komersial; mengatur dan melakukan acara
penjualan untuk ternak; mengatur dan melakukan acara periklanan; mengatur dan melakukan acara promosi; mengatur dan
melakukan acara promosi dan pemasaran; mengatur dan melakukan lelang; mengatur dan melakukan lelang Internet;
mengatur dan melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui komputer dan jaringan telekomunikasi; mengatur dan
melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui telepon seluler; mengatur dan melakukan lelang real estat; mengatur dan
melakukan lelang telepon; mengatur dan melakukan lelang telepon dan televisi; mengatur dan melakukan lelang televisi;
mengatur dan melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial
atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran
dan pertunjukan komersial; mengatur dan melakukan pameran komersial; mengatur dan melakukan pameran pameran
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dagang; mengatur dan melakukan pameran wisata dalam air untuk keperluan bisnis dan periklanan; mengatur dan melakukan
pasar loak; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan komersial dalam hiburan
interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan permainan video; mengatur
dan menyelenggarakan acara-acara khusus keperluan bisnis; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk
tujuan komersial, promosi atau periklanan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen bisnis;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen proyek; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi bisnis di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan pameran dan pameran untuk keperluan
bisnis dan periklanan pariwisata; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur
dan menyimpulkan transaksi komersial untuk orang lain; mengatur iklan di bioskop; mengatur kontrak iklan dan promosi untuk
pihak ketiga; mengatur kontrak iklan untuk orang lain; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan
barang; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa; mengatur kontrak, untuk orang
lain, untuk penyediaan layanan; mengatur langganan ke buku komik untuk orang lain; mengatur langganan ke buku untuk
orang lain; mengatur langganan ke buku, surat kabar atau komik; mengatur langganan ke buku, ulasan, surat kabar atau buku
komik untuk orang lain; mengatur langganan ke jurnal elektronik untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan Internet
untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telekomunikasi untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan
telematika, telepon atau komputer untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telepon untuk orang lain; mengatur
langganan ke media informasi untuk orang lain; mengatur langganan ke paket informasi untuk orang lain; mengatur langganan
ke paket media untuk orang lain; mengatur langganan ke publikasi online untuk orang lain; mengatur langganan ke saluran
televisi untuk orang lain; mengatur langganan koran untuk orang lain; mengatur langganan koran, majalah dan buku untuk
orang lain dan menyediakan informasi yang berhubungan dengannya; mengatur langganan publikasi online untuk orang lain,
untuk jurnal elektronik, untuk media informasi, untuk paket media, untuk jasa telekomunikasi untuk orang lain; mengatur
langganan publikasi untuk orang lain; mengatur langganan surat kabar, majalah dan buku untuk pihak lain dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; mengatur langganan untuk publikasi orang lain; mengatur langganan untuk ulasan untuk
orang lain; mengatur pameran bisnis; mengatur pameran dagang; mengatur pameran untuk tujuan komersial; mengatur
pelelangan; mengatur pembelian kolektif; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam
energi yang dapat diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengatur perkenalan bisnis; mengatur transaksi
komersial, untuk orang lain, melalui toko online; mengatur transaksi perdagangan dan kontrak komersial; mengatur transaksi
perdagangan online; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan
acara-acara untuk tujuan bisnis; mengaudit tingkat utilitas untuk orang lain; mengelola komputerisasi data; mengembangkan
dan mengoordinasikan proyek sukarela untuk organisasi amal; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; mengetik;
mengetik informasi ke komputer; mengetik singkat; mengevaluasi dampak iklan pada audiens; menghimpun basis data
kompouter untuk mengirimkan, menampilkan dan menyimpan transaksi, identifikasi dan informasi keuangan; mengiklankan
barang dan jasa dari vendor online melalui panduan online yang dapat dicari; mengoperasikan pasar online untuk penjual dan
pembeli barang dan jasa perawatan gigi; mengoperasikan platform belanja komparatif online untuk vendor barang dan jasa
gigi; mengorganisasikan pameran dan pengujian barang-barang olahraga untuk keperluan komersial atau iklan; mengorganisir
dan melakukan bursa kerja; mengorganisir dan melakukan lelang amal untuk tujuan penggalangan dana amal; mengorganisir
dan melakukan pameran dagang dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan pameran
dagang, acara dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan program sukarela untuk
organisasi amal; mengorganisir dan melakukan proyek layanan masyarakat untuk organisasi amal; mengumpulkan pilihan
penyedia layanan agar memungkinkan pihak lain dengan mudah melihat dan memilih layanan ini dari situs web; menjawab
telepon untuk pelanggan yang tidak tersedia; menulis curriculum vitae untuk orang lain; menulis resume untuk orang lain;
menyalin dokumen; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo; menyediakan administrasi bisnis
dan manajemen fasilitas panti jompo untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu;
menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan
administrasi bisnis dan manajemen fasilitas penitipan anak; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas
penitipan anak untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis
dan manajemen fasilitas penitipan anak untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen
fasilitas perumahan; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen panti jompo; menyediakan administrasi bisnis dan
manajemen panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan pengelolaan fasilitas
perumahan untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis dan
pengelolaan fasilitas perumahan untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan bantuan pemasaran terkait dengan
waralaba; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa; menyediakan dan
menyewakan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; menyediakan dan menyewakan ruang iklan di
internet; menyediakan database komputer online dan database online yang dapat dicari di bidang iklan baris; menyediakan
direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan
sosial lainnya; menyediakan direktori informasi komersial on-line di Internet; menyediakan dokumentasi transportasi untuk
orang lain [layanan administrasi]; menyediakan dukungan memulai manajemen bisnis untuk bisnis lain; menyediakan fasilitas
online untuk live streaming video dari acara-acara promosi; menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual
dengan pembeli; menyediakan fasilitas online yang menampilkan komentar pengguna mengenai organisasi bisnis, penyedia
layanan, dan sumber daya lainnya; menyediakan informasi bisnis kepada pengusaha-pengusaha melalui jaringan-jaringan
komunikasi-komunikasi elektronik dan seluler; menyediakan informasi bisnis melalui sebuah basis data yang dapat dicari dan
melalui jaringan komputer global; menyediakan informasi direktori bisnis untuk kemudahan transaksi bisnis untuk pihak ketiga
melalui situs web; menyediakan informasi direktori komersial melalui Internet; menyediakan informasi gigi di bidang ecommerce; menyediakan informasi online dan konten multi-media dalam presentas-presentasii kepada para pengusaha,
semua yang bergerak di bidang bisnis; menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs
web internet; menyediakan informasi perbelanjaan; menyediakan informasi tentang agen periklanan dan perencanaan dan
pelaksanaan promosi penjualan; menyediakan informasi tentang manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang
penerbitan, manajemen, kliring kartu poin untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa; menyediakan
informasi tentang penggunaan kartu poin; menyediakan informasi tentang toko yang dapat menggunakan kupon (termasuk
kupon elektronik) untuk anggota terdaftar dari layanan uang elektronik; menyediakan informasi termasuk online mengenai
periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai administrasi, -mengenai kegunaan kantor; menyediakan jasa
pemesanan secara online melalui komputer; menyediakan kupon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; menyediakan
layanan administrasi kursus akademik untuk institusi akademik; menyediakan layanan administrasi kursus akademik yang
berkaitan dengan pendaftaran kursus online; menyediakan layanan berlangganan musik online; menyediakan layanan
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direktori informasi bisnis, melalui jaringan komputer global; menyediakan layanan informasi direktori komersial online;
menyediakan layanan konsultasi bisnis di bidang perjalanan bisnis untuk mengembangkan dan mengimplementasikan solusi
yang disesuaikan untuk manajemen perjalanan dan pengeluaran biaya klien, yaitu, sumber pemasok udara (penerbangan)
dan hotel strategis (strategic air and hotel supplier sourcing), pemesanan perjalanan elektronik, manajemen dan penggantian
pengeluaran biaya, manajemen pertemuan/rapat dan layanan konsultasi terkait perjalanan bisnis lainnya; menyediakan
layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions)
untuk bisnis industri dan komersial; menyediakan layanan konsultasi di bidang solusi bisnis berkelanjutan global; menyediakan
layanan lelang online; menyediakan layanan manajemen sumber daya manusia dan perekrutan untuk orang lain;
menyediakan layanan penelitian kuesioner dan informasi tentang hasil penelitian kuesioner; menyediakan manajemen bisnis
dan bantuan operasional untuk bisnis komersial; menyediakan manajemen bisnis untuk organisasi amal; menyediakan
manajemen bisnis untuk organisasi kemanusiaan; menyediakan panduan iklan online yang dapat dicari; menyediakan pasar
(marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan peringkat pengguna untuk tujuan komersial atau
periklanan; menyediakan program kontes dan penghargaan insentif yang dirancang untuk mengenali, memberi penghargaan
dan mendorong individu dan kelompok yang terlibat dalam pengembangan diri, pemenuhan diri, amal,
kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan masyarakat dan umum dan kegiatan kemanusiaan serta berbagi
produk kerja kreatif; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial; menyediakan program loyalitas
pelanggan untuk tujuan periklanan; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; menyediakan program
penghargaan insentif pelanggan; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet; menyediakan ruang pada perangkat
seluler, aplikasi perangkat lunak, dan situs web untuk mengiklankan barang dan jasa; menyediakan situs web (website) yang
menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain;
menyediakan staf pendukung kantor sementara; menyelenggarakan pameran dagang virtual secara online;
menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk tujuan komersial
atau iklan; menyelenggarakan pameran teknis; menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau pameran-pameran
untuk tujuan bisnis atau iklan; menyelenggarakan, mengatur dan melakukan lelang; menyewakan waktu iklan di media
komunikasi; menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruang untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan iklan luar
ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan iklan untuk orang lain; menyiapkan dan mengatur pameran dagang
(trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk perusahaan industri dan komersial; menyiapkan dan
mengatur pameran produk untuk perusahaan industri dan komersial; menyortir dan menyunting informasi dalam basis data
komputer; menyusun dan memberikan informasi statistik untuk keperluan bisnis atau komersial; menyusun data dalam
database komputer; menyusun indeks informasi menggunakan teknologi blockchain; menyusun indeks informasi untuk tujuan
komersial atau iklan; menyusun laporan akun; merchandising produk; minimarket; model layanan agen perekrutan; nasehat
manajemen; nasihat yang berhubungan dengan manajemen bisnis dan pengoperasian klub kebugaran dan kesehatan;
negosiasi dan kesimpulan transaksi komersial untuk pihak ketiga; negosiasi dan kesimpulan transaksi komersial untuk pihak
ketiga melalui sistem telekomunikasi; negosiasi kontrak bisnis untuk orang lain; negosiasi kontrak dengan pembayar
perawatan kesehatan; negosiasi kontrak iklan; negosiasi kontrak yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang;
negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau pemain musik; online manpower recruitment and
outsourcing; operasional bisnis pusat perbelanjaan dan mal perbelanjaan; optimasi situs web; optimisasi mesin pencari untuk
promosi penjualan; order melalui surat; order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer; organisasi
acara periklanan; organisasi acara, pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi dan periklanan;
organisasi bisnis dan / atau jasa konsultasi operasional berdasarkan analisis data; organisasi bisnis dan administrasi armada
transportasi; organisasi bisnis dan konsultasi manajemen di bidang manajemen personalia; organisasi dan manajemen
program insentif; organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan; organisasi dan manajemen program loyalitas
pelanggan khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan
pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik; organisasi dan
manajemen program pembeli yang sering insentif; organisasi dan manajemen skema loyalitas kartu diskon; organisasi dan
melakukan presentasi produk; organisasi kompetisi untuk keperluan periklanan atau usaha; organisasi lelang Internet;
organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang; organisasi pameran
dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial; organisasi
pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan; organisasi pameran
dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan;
organisasi pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis atau iklan; organisasi pameran
untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pengundian hadiah untuk tujuan iklan; organisasi peragaan busana untuk tujuan
komersial; organisasi peragaan busana untuk tujuan promosi; organisasi program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial,
promosi atau iklan; organisasi skema loyalitas dan insentif; organisasi skema loyalitas pelanggan; organisasi, manajemen dan
administrasi program loyalitas dan skema insentif; organisasi, operasi dan pengawasan skema insentif penjualan dan promosi;
organisasi, operasi dan pengawasan skema loyalitas dan insentif; organisasi, operasi dan pengawasan skema loyalitas
pelanggan; orientasi merek; outlet toko ritel yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet
yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk
kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata
pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat
pendukung; pameran dagang; pekerjaan dan layanan informasi ketenagakerjaan; pekerjaan kantor secara umum tentang
pengelolaan klaim uang oleh komputer; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain;
pelacakan volume penjualan untuk orang lain; pelaksana studi pemasaran; pelaksanaan, pengaturan, dan pengelolaan
pameran dagang yang terkait dengan kosmetik; pelelangan; pelelangan kendaraan; pelelangan online; pelelangan properti;
pemantauan efektivitas periklanan; pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan bisnis; pemasaran;
pemasaran acara; pemasaran afiliasi; pemasaran bangunan yang kosong; pemasaran basis data; pemasaran dalam rangka
penerbitan perangkat lunak; pemasaran di bidang jasa medis; pemasaran internet; pemasaran kata-kata melalui mulut;
pemasaran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; pemasaran langsung; pemasaran layanan ritel pihak
lain melalui situs jaringan online; pemasaran media sosial; pemasaran melalui telepon seluler, perlengkapan seluler lainnya,
dan melalui internet untuk barang dan jasa, melalui penawaran ringkasan produk, tautan
internet untuk situs web belanja, infromasi diskon, voucher hadiah (token), voucher hadiah untuk keperluan promosi dan
komersial, kupon dan cap diskon; pemasaran online; pemasaran produk; pemasaran promosi; pemasaran real estat;
pemasaran rujukan; pemasaran toko; pemasaran yang ditargetkan; pemasaran, riset pasar dan analisis pasar; pemasaran,
studi pasar dan analisis pasar; pembacaan meter air untuk tujuan penagihan; pembacaan meter gas untuk tujuan penagihan;
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pembacaan meter listrik untuk tujuan penagihan; pembacaan meter utilitas untuk tujuan penagihan; pembaharuan dan
pemeliharaan data dalam pusat data komputer; pembelian barang dan jasa untuk bisnis lain; pemberian informasi kepada
konsumen di bidang restoran dan makanan, yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan
ulasan restoran; pembuatan dan pembaruan materi iklan; pembuatan materi iklan; pembukuan; pembukuan untuk transfer
dana elektronik; pemeriksaan pajak; pemesanan layanan daring terkomputerisasi untuk barang umum dan barang konsumsi
umum; pemesanan layanan jasa daring terkomputerisasi untuk pihak lain dari barang umum dan barang konsumsi umum;
pemodelan untuk iklan atau promosi penjualan; pemprosesan terkomputerisasi pesanan pembelian daring; pemrosesan
administratif klaim garansi; pemrosesan administratif pesanan pembelian dalam kerangka layanan yang disediakan oleh
perusahaan mail-order; pemrosesan data dan manajemen file; pemrosesan data elektronik; pemrosesan data otomatis;
pemrosesan data terkomputerisasi; pemrosesan pesanan administratif; pemrosesan pesanan elektronik; pemrosesan pesanan
pembelian secara online yang terkomputerisasi elektronik; penagihan; penahanan biaya; penasihat bisnis dan layanan
informasi; penataan etalase toko; penawaran lelang online untuk orang lain; penayangan iklan (ad serving), yaitu,
menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pencarian dan pemilihan layanan eksekutif; pencarian data dalam
file komputer untuk orang lain; pencarian data dalam komputer untuk pihak lain; pencarian database melalui komputer;
pencarian sponsor; pencarian sponsor untuk kompetisi berkuda; penciptaan merek; pendaftaran komunikasi tertulis dan data;
pendaftaran pengembalian kunci; penelitian bisnis; penelitian bisnis profesional; penelitian dan analisis bisnis; penelitian dan
analisis di bidang manipulasi pasar; penelitian dan evaluasi bisnis; penelitian dan survei bisnis; penelitian di bidang
manajemen bisnis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang manajemen proyek, yang berkaitan dengan bisnis;
penelitian di bidang manajemen strategis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian konsumen; penelitian pemasaran;
penelitian pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; penelitian periklanan;
penelitian untuk tujuan bisnis; penelusuran dari barang dan jasa dari pihak lain melalui sistem on-line komputer; penempatan
dan rekrutmen personel; penempatan karir; penempatan kerja; penempatan kerja dan personel; penempatan pegawai;
penempatan pegawai sementara; penempatan produk cetakan dalam amplop (surat langsung); penempatan staf; penerbitan
kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon diskon elektronik) untuk mempromosikan penjualan
atau layanan produk; penerbitan sertifikat hadiah yang memungkinkan untuk ditukar dengan barang atau jasa; penerbitan
stempel perdagangan; penerbitan teks iklan; penerbitan, kliring dan pengelolaan kartu poin; penerbitan, pembayaran dan
pengelolaan kartu poin dengan hak istimewa untuk mempromosikan barang dan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kartu
poin untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon
elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi
terkait dengannya; penerbitan, pengelolaan, kliring poin untuk mempromosikan penjualan produk dan menyediakan jasa;
penerbitan, pengelolaan, kliring poin yang dapat diakumulasikan yang diberikan kepada pengguna sesuai dengan harga
pembelian barang dan jasa yang dapat ditukar dengan barang atau jasa atau ditawarkan untuk diskon dan pemyediaan
informasi terkait dengannya; penerbitan, penukaran, dan pengelolaan kartu hadiah royalti akumulatif; penerbitan, perantara
penerbitan dan kliring stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon
istimewa/ khusus; penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau layanan penyediaan promosi; penetapan biaya siklus hidup; pengadaan jasa untuk keperluan lain
(pemesanan barang dan jasa untuk keperluan bisnis); pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk
bisnis orang lain); pengadaan kontrak untuk orang lain; pengadaan kontrak untuk orang lain yang berkaitan dengan penjualan
barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan
barang dan jasa; pengarsipan dokumen [fungsi kantor]; pengarsipan dokumen atau pita magnetik [fungsi kantor]; pengaturan
acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; pengaturan dan penyelenggaraan
konferensi komersial, perdagangan dan bisnis, pertunjukan, dan pameran; pengaturan pameran dagang kosmetik; pengaturan
pameran dan acara untuk tujuan komersial atau periklanan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan promosi;
pengaturan peragaan busana untuk tujuan promosi; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam
kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka
perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengaturan, pengerjaan, promosi dan pengawasan skema loyalitas
pelanggan; pengaturan, pengoperasian dan pengawasan skema loyalitas, skema insentif, skema insentif promosi dan
penjualan; pengawasan manajemen bisnis; pengawasan persediaan; pengecer toko serba ada; pengeceran dari barang
(dalam arti apapun); pengeditan teks publikasi; pengelolaan akun penjualan; pengelolaan bisnis kompleks kolam renang;
pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas; pengelolaan data informasi kesehatan untuk pengguna komputer; pengelolaan
file yang terkomputerisasi; pengelolaan file yang terkomputerisasi oleh output dari data yang disimpan secara elektronik;
pengelolaan hubungan pelanggan; pengelolaan iklan banner berbayar; pengelolaan laporan bisnis; pengelolaan periklanan;
pengelolaan program insentif hotel untuk orang lain; pengelolaan resiko bisnis; pengembangan artikel iklan; pengembangan
bisnis; pengembangan dan implementasi strategi pemasaran untuk orang lain; pengembangan kampanye komunikasi di
bidang hubungan masyarakat; pengembangan kampanye promosi; pengembangan konsep periklanan dan pemasaran;
pengembangan proses untuk analisis dan implementasi rencana strategi dan proyek manajemen; pengembangan strategi
bisnis; pengembangan strategi dan konsep pemasaran; pengembangan strategi komunikasi di bidang hubungan masyarakat;
pengiklanan penjualan melalui elektronik; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail
advertising); pengiklanan penjualan melalui pos (direct-mail advertising); pengiklanan penyewaan properti liburan untuk orang
lain; pengindeksan web untuk tujuan komersial; pengindeksan web untuk tujuan komersial atau iklan; pengindeksan web untuk
tujuan periklanan; pengkajian pemasaran; pengkinian materi periklanan; pengkoordinasian strategi pemasaran pihak ketiga;
pengolah kata; pengolah kata terkomputerisasi; pengolahan data; pengolahan kata; pengoperasian usaha situs komunitas di
Internet; pengoptimalan lalu lintas situs web; pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran dagang untuk
tujuan komersial dan periklanan; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan; pengujian
kepribadian untuk keperluan rekrutmen; pengujian kepribadian untuk pemilihan personel; pengujian merek; pengujian
psikometri untuk pemilihan personil; pengujian untuk menentukan keterampilan kerja; pengujian untuk menentukan
kompetensi kerja; pengujian untuk menentukan kompetensi profesional; pengumpulan dan analisa data dan statistik riset
pasar; pengumpulan data dan analisis statistikal; pengumpulan data untuk studi pasar; pengumpulan informasi berkaitan
dengan analisis pasar; pengumpulan informasi kedalam database; pengumpulan informasi melalui database komputer;
pengumpulan informasi riset pasar; pengumpulan informasi untuk studi pasar; pengumpulan poin dan poin kliring untuk
mempromosikan penjualan produk dan jasa; pengumpulan, kompilasi sistematisasi informasi ke dalam database komputer;
pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis dan informasi yang disimpan dalam database komputer;
pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis, statistik, informasi, dan indeks informasi untuk tujuan
komersial atau periklanan; penilaian bisnis; penilaian risiko bisnis; penjawab telepon; penjualan alat jahit, yaitu, jarum jahit,
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benang, penggaris untuk pola, buku skizze untuk menggambar design secara eceran; penjualan busana muslim melalui
internet / online; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam;
penjualan eceran dan grosir sampo; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan eceran kendaraan
bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; penjualan hijab melalui internet / online; penjualan lagu secara digital melalui
jaringan online; penjualan lukisan; penjualan ritel dan grosir busa pencuci wajah; penjualan ritel dan grosir kosmetik; penjualan
ritel dan grosir parfum; penjualan ritel dan grosir perlengkapan kecantikan; penjualan ritel dan grosir produk kebersihan;
penjualan ritel dan grosir sampo; penjualan seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barang-barang
tekstil melalui internet / online; penjualan spareparts kendaraan bermotor; penjualan telepon seluler baik secara online
maupun secara langsung; penulisan kolom publisitas; penulisan skrip untuk tujuan periklanan; penulisan teks publisitas;
penulisan teks publisitas dan iklan; penyajian barang-barang untuk keperluan retail; penyalinan dokumen; penyaluran contohcontoh produk untuk pihak lain; penyatuan pada satu tempat untuk pakaian, pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas
bepergian, aksesori busana, perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam
dan perhiasan, sehingga memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut;
penyatuan, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari ritel barang dagangan umum dan situs web
dalam jaringan komunikasi global; penyebaran bahan iklan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa
diskon iklan; penyebaran bahan-bahan periklanan, pembaharuan bahan-bahan periklanan, pengumpulan iklan-iklan untuk
digunakan sebagai laman web pada internet; penyebaran iklan; penyebaran iklan dan materi iklan [selebaran, brosur,
selebaran, dan sampel]; penyebaran iklan dan materi iklan melalui internet; penyebaran iklan melalui Internet; penyebaran
iklan melalui jaringan komunikasi on-line; penyebaran iklan untuk orang lain; penyebaran iklan untuk orang lain melalui
Internet; penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan komunikasi elektronik on-line; penyebaran iklan untuk pihak lain
melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan komputer global, regional dan lokal; penyebaran informasi bisnis
barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer lokal dan global; penyebaran informasi bisnis dan komersil; penyebaran
materi iklan [selebaran, brosur, dan barang cetakan]; penyebaran materi iklan dan promosi; penyebaran materi iklan melalui
pos; penyebaran materi iklan secara online; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyebaran materi
pemasaran; penyedia informasi statistik; penyedia sistem berbasis web dan portal daring di bidang pemanfaatan sumber daya
manusia dan pusat kebugaran, yaitu, untuk memungkinkan pemanfaatan departemen sumber daya manusia menggunakan
pusat kebugaran untuk menawarkan layanan kepada karyawan, untuk mengelola partisipasi mereka dan untuk penyusunan
laporan; penyediaan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian komputer dan sistem komputer; penyediaan
bantuan bisnis operasional untuk perusahaan; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan barangbarang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel; penyediaan dan penyewaan materi publikasi; penyediaan dan
penyewaan ruang iklan; penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan materi publikasi; penyediaan dan penyewaan ruang iklan
dan ruang iklan luar ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan di Internet; penyediaan dan penyewaan ruang iklan luar
ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan, terutama di internet; penyediaan direktori informasi komersil secara online
melalui internet; penyediaan fasilitas pasar online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli dan penjual barang dan
jasa; penyediaan fungsi kegiatan perkantoran; penyediaan informasi barang atau produk seperti gadget dan elektronik untuk
dapat diakses konsumen bertujuan untuk komersial; penyediaan informasi bisnis; penyediaan informasi bisnis dan komersial
dan semua layanan tersebut di atas disediakan online dari jaringan komputer global, internet atau komputer database;
penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi bisnis terkait dengan pariwisata; penyediaan informasi
dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis; penyediaan
informasi di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; penyediaan informasi di bidang manajemen proyek;
penyediaan informasi di bidang manajemen strategis; penyediaan informasi komersial; penyediaan informasi komersial dari
database online; penyediaan informasi komersial melalui Internet; penyediaan informasi komersial yang berkaitan dengan
produk konsumen melalui jaringan komunikasi komputer; penyediaan informasi konsumen untuk orang lain tentang
transportasi, perjalanan dan penginapan, yang tersedia secara elektronik melalui jaringan komputer dan jaringan informasi
global; penyediaan informasi kontak bisnis antara pembeli dan penjual instrumen keuangan dalam bentuk menghubungkan
pembeli dan penjual aset keuangan; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis; penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis melalui Internet; penyediaan informasi manajemen bisnis; penyediaan informasi mengenai artikel surat
kabar, majalah atau buku melalui Internet; penyediaan informasi mengenai hadiah untuk promosi penjualan; penyediaan
informasi mengenai penjualan dan urutan penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi mengenai
penjualan komersial; penyediaan informasi mengenai penjualan produk; penyediaan informasi pada penjualan komoditi;
penyediaan informasi penjualan, bisnis, periklanan dan promosi melalui jaringan komputer global dan melalui internet;
penyediaan informasi perdagangan komersial dari database online; penyediaan informasi perdagangan luar negeri;
penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan informasi riset pasar; penyediaan informasi
statistik bisnis; penyediaan informasi tentang dunia Kerja, Bisnis melalui situs web; penyediaan informasi tentang penerbitan
kupon diskon (termasuk kupon elektronik); penyediaan informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin
istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan;
penyediaan informasi terkait penjualan barang dagangan dan peringkat penjualan; penyediaan informasi usaha pada
penyediaan dari jasa; penyediaan informasi yang berhubungan dengan harga dan penjual produk; penyediaan informasi yang
berkaitan dengan studi pasar; penyediaan jasa konsultasi, informasi, dan penasehatan bisnis yang terkait dengan kosmetik;
penyediaan jasa penelitian pasar dan informasi; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara
daring/e-commerce; penyediaan jasa perbandingan harga online; penyediaan jasa publikasi dan informasi pasar konsumen
secara daring; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup
kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak
mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik],
kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label
untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio,
perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang
diletakkan di dalam telinga; penyediaan jasa ritel online dari situs web internet yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk
perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku,
lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel,
perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan konten teks, data, gambar, audio, video, dan multimedia
pra-rekaman yang dapat diunduh dengan biaya atau berlangganan pra-bayar, melalui Internet dan jaringan elektronik dan
komunikasi lainnya; penyediaan laporan bisnis dan / atau komersial; penyediaan laporan pemasaran; penyediaan laporan
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usaha untuk orang lain terkait penjualan produk dan jasa orang lain; penyediaan layanan berlangganan pada server komputer,
pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak; penyediaan layanan riset dan informasi pasar; penyediaan pasar
barang dan jasa secara daring bagi pembeli dan penjual; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual
barang dan jasa; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar online; penyediaan
pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit
gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dioksida dan
kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi.; penyediaan ruang di Internet untuk periklanan; penyediaan ruang
di situs web untuk iklan barang dan jasa; penyediaan ruang iklan; penyediaan ruang iklan dalam majalah; penyediaan ruang
iklan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penyediaan ruang iklan di jaringan komputer global; penyediaan
ruang iklan di majalah; penyediaan ruang iklan di majalah, surat kabar dan majalah; penyediaan ruang iklan di media
elektronik; penyediaan ruang iklan di surat kabar; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web;
penyediaan ruang iklan, waktu dan media, yaitu, penyewaan ruang iklan dan waktu iklan di media komunikasi; penyediaan
ruang pada halaman utama Internet untuk mengiklankan barang dan jasa; penyediaan situs periklanan online yang dapat
ditelusuri dan panduan informasi yang menampilkan barang-barang dan jasa-jasa dari vendor di bidang pernikahan melalui
internet; penyediaan tempat pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan timbal balik evaluasi dan
penilaian terhadap barang dan jasa dari penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha); penyediaan
ulasan, penilaian, dan rekomendasi pengguna di hotel dan akomodasi sementara lainnya untuk daftar keperluan komersil
melalui situs web; penyediaan voucher-voucher belanja untuk kepentingan promosi; penyeleksi barang-barang dan usaha
memperoleh barang-barang untuk individu dan bisnis; penyelenggaraan acara untuk tujuan komersial/promosi dan publisitas;
penyelenggaraan analisis bisnis survei riset pemasaran; penyelenggaraan bisnis dan/atau layanan konsultasi operasional atas
dasar analisa data; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk tujuan komersial dan periklanan; penyelenggaraan
pameran dan pameran dagang untuk keperluan bisnis dan promosi; penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan;
penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; penyelenggaraan riset pasar; penyelenggaraan riset pemasaran,
pembelian konsumen dan iklan; penyelenggaraan survei riset pemasaran; penyelidikan bisnis, evaluasi, penilaian ahli,
informasi dan penelitian; penyelidikan dan penyelidikan bisnis; penyelidikan, pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan
informasi mengenai sistem stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus;
penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan terbaru; penyewaan bahan publikasi dan pemasaran; penyewaan bahan
publisitas; penyewaan karyawan; penyewaan materi pemasaran; penyewaan materi publikasi; penyewaan mesin dan
peralatan kantor; penyewaan mesin fotokopi; penyewaan mesin kantor; penyewaan mesin penjual otomatis; penyewaan mesin
tik dan mesin fotokopi; penyewaan mesin tik, mesin fotokopi dan pengolah kata; penyewaan papan iklan; penyewaan papan
iklan [papan iklan]; penyewaan papan iklan digital [papan iklan]; penyewaan peralatan kantor; penyewaan peralatan kantor di
fasilitas kerja bersama; penyewaan peralatan publisitas; penyewaan publikasi dan materi presentasi pemasaran; penyewaan
ruang iklan; penyewaan ruang iklan dan materi iklan; penyewaan ruang iklan di Internet; penyewaan ruang iklan di Internet
untuk iklan pekerjaan; penyewaan ruang iklan di situs web; penyewaan ruang iklan online; penyewaan ruang iklan pada media
komunikasi; penyewaan tanda untuk tujuan iklan; penyewaan waktu iklan di bioskop; penyewaan waktu iklan di media
komunikasi; penyimpanan data dan pemrosesan data; penyortiran surat, penanganan dan penerimaan [fungsi kantor];
penyusunan laporan keuangan; penyusunan materi publikasi; penyusunan statistik untuk tujuan bisnis atau komersial;
peramalan ekonomi; perantara / grosir / eceran baterai sekunder litium; perantara bisnis dan layanan konsultasi di bidang
penjualan produk; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang dan penyediaan informasi yang berhubungan
dengannya; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang melalui Internet; perbandingan harga peringkat
akomodasi; perdagangan barang; perdagangan barang dan jasa yang terotomatisasi dan terkomputerisasi untuk orang lain
yang disediakan melalui jaringan informasi komunikasi global, yakni, penyediaan pasar online kepada penjual dan pembeli
barang dan jasa; perdagangan batubara; perdagangan eceran komputer bekas; perdagangan mineral; perdagangan online;
perekrutan dan pengelolaan pedagang dan anggota stempel perdagangan, kupon, kartu akumulasi poin, kartu manfaat diskon
untuk promosi penjualan atau promosi penjualan; perekrutan dan pengelolaan pedagang, anggota kartu poin untuk promosi
penjualan; perekrutan pegawai sementara; perekrutan personel maskapai; perekrutan personel penerbangan, staf darat teknis
dan staf darat non-teknis; perekrutan staf teknis; perekrutan tenaga kerja; perekrutan, perekrutan, penempatan, penempatan
staf dan layanan jejaring karier; perencanaan bisnis; perencanaan bisnis dan konsultasi kesinambungan bisnis; perencanaan
bisnis strategis; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi
rencana dan konsep media dan iklan; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi; perencanaan dan
pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan komersial atau iklan; perencanaan manajemen bisnis;
perencanaan periklanan; perencanaan pertemuan bisnis; perencanaan perusahaan; perencanaan strategi pemasaran;
perencanaan strategis bisnis; perencanaan suksesi bisnis; perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang
dan waktu periklanan dan media; perencanaan, pengembangan dan implementasi strategi pemasaran; periklanan; periklanan
barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer lokal dan global; periklanan dan konsultasi manajemen bisnis; periklanan
dan pemasaran; periklanan melalui gambar berjalan; periklanan melalui jaringan telepon seluler; periklanan melalui media
cetak, media elektronik, brosur, poster, papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; periklanan pemasaran langsung;
periklanan situs bisnis; periklanan, pemasaran dan mempromosikan barang dan jasa milik orang lain dengan cara
menyediakan peralatan foto dan video di acara-acara khusus; periklanan, pemasaran, riset pasar; perkerjaan pramuniaga
yang berhubungan dengan penjualan barang dari pihak lain melalui sistem on-line komputer; perkiraan dan analisis ekonomi;
pernerbitan, pengelolaan, kliring poin (termasuk poin elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan
layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya; persewaan kios penjualan; persewaan mesin tik; persiapan bahan
publikasi; persiapan dan analisis laporan keuangan untuk bisnis; persiapan dan penyediaan laporan pasar; persiapan dan
penyusunan laporan dan informasi bisnis dan komersial; persiapan dan presentasi tampilan audio visual untuk tujuan
periklanan; persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; persiapan dokumen yang berkaitan dengan
perpajakan; persiapan evaluasi ahli dan laporan yang berkaitan dengan masalah bisnis; persiapan iklan dan materi promosi
dan pemasaran untuk orang lain; persiapan iklan khusus untuk orang lain; persiapan iklan untuk orang lain; persiapan
inventaris terkomputerisasi; persiapan kampanye iklan; persiapan laporan analisis pasar; persiapan laporan bisnis; persiapan
laporan dan studi pasar; persiapan laporan komersial; persiapan laporan pajak; persiapan laporan pajak penghasilan;
persiapan laporan pemasaran; persiapan materi promosi dan merchandising untuk orang lain; persiapan milis; persiapan
pajak; persiapan pajak penghasilan; persiapan penggajian; persiapan presentasi audiovisual untuk digunakan dalam iklan;
persiapan resume untuk orang lain; persiapan slip upah; persiapan statistik bisnis; persiapan survei bisnis; persiapan survei
opini publik; persiapan survei pemasaran; persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain;
pertanyaan bisnis; pertanyaan/informasi bisnis; pertukaran tenaga kerja; perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi
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komersial antara para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan para pelaksana perniagaan (business); perwakilan,
agen dan mengatur iklan online di jaringan komputer; perwakilan, agen dan mengatur penyediaan ruang untuk iklan barang
dan jasa; pesanan pembelian secara on-line di bidang pengiriman makanan; positioning merek; posting tagihan; presentasi
barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; presentasi barang melalui media komunikasi untuk keperluan pengecer;
presentasi perusahaan dan barang serta layanan mereka di Internet; presentasi perusahaan di Internet dan media lainnya;
presentasi produk kepada publik; presentasi produk keuangan di media komunikasi, untuk keperluan ritel; presentasi semua
jenis produk dalam segala bentuk komunikasi untuk penjualan eceran; produksi bahan iklan; produksi dan distribusi iklan radio
dan televisi; produksi film iklan; produksi iklan; produksi iklan radio; produksi iklan radio dan televisi; produksi iklan televisi;
produksi iklan televisi, radio dan online; produksi iklan, yaitu, produksi bahan iklan; produksi infomersial; produksi materi iklan
dan iklan; produksi program teleshopping; program pemberian insentif berupa asuransi jiwa dan kesehatan untuk partisipan
program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; promosi acara hiburan; promosi acara khusus; promosi
acara pihak lain; promosi atas undian berhadian, kompetisi-kompetisi dan insentif-insentif kepada para pelanggan; promosi
bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; promosi barang dan jasa dianggap sebagai sponsor untuk acara olahraga;
promosi barang dan jasa melalui sponsor acara hiburan; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga; promosi
barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga internasional; promosi barang dan jasa pihak lain melalui internet; promosi
barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer dan komunikasi; promosi barang dan jasa untuk orang lain dengan
mendistribusikan kupon, melalui skema kartu imbalan loyalitas, melalui program kartu diskon, melalui administrasi penjualan
dan skema insentif promosi yang melibatkan stempel perdagangan, dengan memberikan poin pembelian untuk penggunaan
kartu kredit, melalui acara promosi , melalui distribusi bahan cetakan dan kontes promosi; promosi barang-barang dan jasajasa dengan cara mengoperasikan pusat perbelanjaan secara online dan komprehensif; promosi dan iklan dalam segala jenis
dan bentuk promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk; promosi jasa keuangan dan asuransi, atas nama pihak ketiga;
promosi kepentingan komersial profesional dan bisnis di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang
disediakan oleh asosiasi kepada para anggotanya; promosi komersial untuk pihak ketiga; promosi kompetisi dan acara
olahraga; promosi konser (untuk pihak lain); promosi konser musik; promosi layanan asuransi, atas nama pihak ketiga;
promosi layanan keuangan, atas nama pihak ketiga; promosi online jaringan komputer dan situs web; promosi penjualan;
promosi penjualan (untuk orang lain); promosi penjualan melalui program loyalitas pelanggan; promosi penjualan
menggunakan media audiovisual; promosi penjualan pada titik pembelian atau penjualan, untuk orang lain; promosi penjualan
untuk orang lain dengan menggunakan kartu pengguna istimewa; promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet,
intranet, ekstranet dan pemasaran; promosi penjualan untuk orang lain melalui skema stempel perdagangan; promosi
penjualan untuk pihak ketiga; promosi penjualan untuk pihak lain; promosi penjualan yang berhubungan dengan kecantikan;
promosi periklanan (sponsor); promosi persoalan-persoalan kesehatan, masyarakat dan kelestarian lingkungan; promosi
secara daring (online); promosi usaha; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online; proses administrasi klaim asuransi;
proses administrasi pesanan; proses administrasi pesanan pembelian; proses administrasi pesanan pembelian yang dilakukan
melalui telepon atau komputer; proses administrasi pesanan pembelian yang terkomputerisasi; proses dan verifikasi data yang
terkomputerisasi; providing information on the use of point cards; providing information the sale of goods offered in the form of
shopping malls on internet websites; providing local products for the purchase of overseas customers (opposite direct
purchasing of domestic goods); provision of business data; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi atas
teks publisitas; publikasi bahan dan teks publikasi; publikasi bahan publikasi; publikasi barang cetakan untuk keperluan
periklanan dalam bentuk elektronik; publikasi elektronik dari barang cetakan untuk keperluan periklanan; publikasi materi cetak
untuk tujuan periklanan; publikasi materi publikasi online; publikasi naskah publisitas/iklan; publisitas dan layanan pemasaran;
publisitas dan layanan promosi penjualan; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa; publisitas
dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa yang tersedia secara online; publisitas iklan industri dan
komersial; publisitas, layanan promosi dan pemasaran yang berkaitan dengan kendaraan; pusat perbelanjaan; radio, televisi,
iklan daring (online); recruitment and management of trading stamp, coupon, point accumulation type card franchise,
member; registrasi kendaraan dan layanan pemindahan hak; rekayasa ulang proses bisnis; rekrutmen dan manajemen
stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan; rekrutmen pegawai; rekrutmen personel
manajemen tingkat tinggi; rekrutmen personel penerbangan; rekrutmen staf kantor; rekrutmen staf lapangan bandara;
rekrutmen staf pendukung kantor; relokasi karyawan; rencana karir; reproduksi dokumen; riset atau analisis pemasaran; riset
bisnis dan pemasaran; riset dan analisis pemasaran; riset dan penelitian pasar; riset dan penelitian pemasaran; riset pasar;
riset pasar dengan polling pendapat; riset pasar dilakukan dengan menggunakan basis data komputer; riset pasar untuk tujuan
periklanan; riset pemasaran dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif; riset pemasaran di bidang
kosmetik, parfum dan produk kecantikan; ritel kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian layanan hiburan; ritel kartu
prabayar pihak ketiga untuk pembelian pakaian; rujukan medis; rujukan pengacara; salah satu dari layanan yang disebutkan di
atas disediakan secara online dari basis data komputer, jaringan informasi dan / atau Internet; saran akuntansi yang berkaitan
dengan perpajakan; saran akuntansi yang berkaitan dengan persiapan pajak; saran akuntansi yang berkaitan dengan
persiapan pengembalian pajak; saran bisnis yang berkaitan dengan pemasaran; saran bisnis yang berkaitan dengan
pemasaran strategis; saran bisnis yang berkaitan dengan periklanan; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba; saran
bisnis yang berkaitan dengan waralaba restoran; saran dan bantuan manajemen bisnis; saran dan informasi bisnis; saran dan
konsultasi bisnis; saran dan konsultasi bisnis terkait dengan waralaba; saran dan konsultasi yang berkaitan dengan persiapan
pajak; saran untuk bisnis; saran yang berkaitan dengan manajemen dan organisasi bisnis; saran yang berkaitan dengan
persiapan pajak; segmentasi (pembagian) dan profilisasi data pasar; seleksi pegawai menggunakan tes psikologi; semua
layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau internet; show room (ruang pamer)
penjualan mobil bekas; showroom penjualan kendaraan bermotor; sistemasi informasi ke dalam database komputer;
sistematisasi dan kompilasi informasi untuk digunakan dalam database; sistematisasi data dalam database pusat;
sistematisasi data ke dalam basis data komputer; sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; skema keanggotaan
termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota
dapat memperoleh barang dan jasa melalui layanan telepon dan / atau komputer online; skema keanggotaan, termasuk
skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon untuk tujuan pembuatan
konsep, pengkreasian, proses desain, pengembangan, penerapan, pengerjaan, pengaturan, promosi dan pengawasan;
sponsor promosi acara atletik; sponsor promosi acara budaya; sponsor promosi acara gaya hidup; sponsor promosi acara
hiburan; sponsor promosi acara hiburan sosial; sponsor promosi acara kuliner; sponsor promosi acara musik; sponsor promosi
acara olahraga; sponsor promosi acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; sponsor promosi acara olahraga motor;
sponsor promosi acara pelatihan kebugaran; sponsor promosi acara penggalangan dana amal; sponsor promosi atlet
olahraga; sponsor promosi balap mobil; sponsor promosi balapan kapal motor; sponsor promosi balapan mobil; sponsor
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promosi balapan sepeda; sponsor promosi bisnis pemula; sponsor promosi dari industri pakaian intim; sponsor promosi dari
kontes video untuk siswa; sponsor promosi dari pembalap mobil; sponsor promosi klinik dan lokakarya tenis; sponsor promosi
kompetisi dansa hip hop; sponsor promosi kompetisi permainan video; sponsor promosi konser musik; sponsor promosi liga
olahraga; sponsor promosi lomba perahu layar; sponsor promosi organisasi yang mempromosikan pengelolaan dan
pelestarian lingkungan; sponsor promosi pameran dagang; sponsor promosi pameran seni; sponsor promosi pertandingan
tinju; sponsor promosi ras berkuda; sponsor promosi ras katamaran; sponsor promosi taman hiburan; sponsor promosi tim
olahraga; sponsor promosi turnamen bowling; sponsor promosi turnamen golf kejuaraan; sponsor promosi turnamen
memancing; sponsor promosi turnamen pertandingan polo; sponsor promosi turnamen skateboard; stan penjualan kue-kue;
stan penjualan makanan ringan; stan penjualan minuman; stan penjualan roti-roti; steno; strategi media sosial dan konsultasi
pemasaran; strategi pemasaran interaktif; strategi pemasaran konten; studi bisnis dan pemasaran; studi jajak pendapat pasar;
studi kelayakan bisnis; studi kelayakan ekonomi; studi kelayakan komersial; studi pasar; studi pasar tentang kebiasaan
penggunaan Internet dan loyalitas pelanggan; studi pasar terkait dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; studi
pasar untuk tujuan periklanan; studi pemasaran; studi penelitian pasar; sumber daya manusia; supermarket; supermarket
peralatan dan perlengkapan pertukangan; supplier; survei opini publik; survei pasar; survei pasar, analisis dan penelitian;
survei pasar, analisis dan studi; survey bisnis dan pasar; tagihan medis; tagihan telepon; tata buku; tax-free shops of
cosmetics and medicine; tes psikologis untuk pemilihan personil; toko; toko alat kesehatan; toko bangunan; toko busana
muslim; toko eceran; toko eceran bahan bangunan; toko elektronik; toko grosir; toko grosir online dan layanan toko ritel online
yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko hijab; toko mebel, furniture, perabot rumah, perabot kantor, barang pecah belah,
teko gelas, piring, mangkok, kursi, karya seni dari kayu, lilin, plastik, tirai manik-manik untuk hiasan, tempat tidur,
perlengkapan tempat tidur bukan dari logam, bangku, kursi-kursi, papan peragaan, bantal, lemari-lemari, kotak-kotak dari kayu
atau plastik, lemari berlaci, gantungan jas, bantal-bantal, meja tulis, meja makan, pintu-pintu, meja gambar, meja rias, kursi
malas, perlengkapan perabotan bukan dari logam, kotak perhiasaan, kotak surat, rak-rak, rak tempat majalah, rak buku, kasurkasur, cermin, meja, tempat payung; toko online; toko online dan offline untuk barang-barang elektronik.; toko online dan
offline untuk barang-barang selam; toko penjualan alat-alat rumah tangga; toko penjualan barang elektronik baik secara online
ataupun secara langsung; toko peralatan dan perlengkapan pertukangan; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko
retail handphone; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi; toko ritel online dalam bidang
pakaian; toko roti; toko seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barang-barang tekstil; toko spareparts
dan akesoris kendaraan; toko swalayan; toko yang menjual botol-botol minuman; toko yang menjual emas dengan kadar
kemurnian 99.99; toko yang menjual minuman; toko yang menjual perhiasan; toko yang menjual perhiasan emas; toko-toko;
toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produk-produk kopi dan
barang-barang terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin
pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik; toko-toko ritel, pesanan
melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi
bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan
saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat
makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi
listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih
perlengkapan dan peralatan kopi; transaksi komersial secara online; transaksi komersial yang dapat dilakukan melalui aplikasi
program komputer; transaksi komersial yang dapat dilakukan secara daring (online); transkripsi; transkripsi komunikasi [fungsi
kantor]; transkripsi komunikasi yang direkam; transkripsi pesan; transkripsi stenografis; wawancara untuk riset pasar kualitatif;
wawancara untuk tujuan riset pasar===
===Administrasi dana pensiun; Administrasi reksa dana; Administrasi urusan keuangan; Agen asuransi; Analisis data
keuangan; Analisis kebutuhan asuransi dan keuangan pelanggan dan saran mengenai produk asuransi dan produk keuangan
untuk memenuhi kebutuhan tersebut.; Analisis keuangan; Arisan; Asuransi; Asuransi jiwa; Asuransi kecacatan tetap; Asuransi
pencurian; Asuransi pencurian rumah; Asuransi pendapatan rawat inap mendadak; Asuransi penggantian biaya medis
mendadak; Asuransi perampokan di taksi atau kendaraan pribadi (mobil & motor); Asuransi rawat inap; Asuransi tunjangan
kematian karena kecelakaan; Bank internet; Bantuan pengiriman uang secara elektronik; Bantuan, saran dan konsultasi untuk
pengorgaisasian; Broker obligasi, sekuritas, komoditas dan tabungan berjangka; Calo (Perantara Jual Beli); Evaluasi
keuangan; Evaluasi keuangan, yaitu evaluasi keuangan kendaraan mobilitas (termasuk kendaraan darat, air dan udara) dan /
atau produk yang menggunakan teknologi Internet of Things (IoT), dilengkapi dengan unit-unit di dalam perusahaan perangkat
telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi berdasarkan situasi penggunaan; Fasilitas pembiayaan dan permodalan; Fidusia;
Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang CSR
& Humanitarian; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak
di bidang Industri Agribisnis; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis
yang bergerak di bidang Industri Emas dan Logam Mulia; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis
perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang Industri Pembangkit Listrik (Power Plant) Energi Baru dan Terbarukan;
Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang
Industri Pengolahan Air; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang
bergerak di bidang Industri Perhotelan, Resort & Pariwisata; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis
perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang Industri Pertambangan dan Mineral; Investasi dan mengatur penyaluran
keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri IT dan Telekomunikasi; Investasi
dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri
Kawasan Industri dan Manufaktur (Manufacturing); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis
perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Kawasan Kota Mandiri; Investasi dan mengatur penyaluran
keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Kontraktor dan Pemasok
(Supplier); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di
bidang industri Maritim; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang
bergerak di bidang industri Media dan Penyiaran (Broadcasting); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor
Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Pasar Moderen; Investasi dan mengatur penyaluran
keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Pendidikan; Investasi dan
mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Perbankan
dan Sekuritas (Banking & Securities); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra
bisnis yang bergerak di bidang industri Properti (Real Property); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor
Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Rumah Sakit, Program Kesehatan dan Farmasi;;
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Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang
industri Transportasi darat, laut dan udara; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan
mitra bisnis yang bergerak di bidang industri minyak dan gas (Oil & Gas) hulu hilir; Investasi dan mengatur penyaluran
keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang konsultan jasa dan produk; Investasi
properti; Jaminan pertanggungjawaban dan penerimaan tagihan; Jasa Kredit Online; Jasa Pembiayaan Keuangan; Jasa
administrasi dan agen dalam bidang asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan, cacat dan perawatan jangka panjang; Jasa
administrasi keuangan; Jasa administrasi klaim garansi produk; Jasa advis dibidang perencanaan pensiun, jasa advis dibidang
investasi; Jasa advis terkait investasi dalam real estate, aset terkait real estate, hutang terkait real estate dan sekuritas yang
didukung oleh real estate, aset terkait real estate atau utang terkait real estate; Jasa agen asuransi; Jasa agen untuk
pertukaran mata uang; Jasa aktuaria asuransi; Jasa aktuaria reasuransi; Jasa akuisisi dan manajemen tanah dan bangunan
pemukiman yang berkaitan dengan pusat data; Jasa akuisisi dan manejemen properti; Jasa analisa asuransi; Jasa asuransi
garansi khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan
pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Jasa asuransi
kerugian; Jasa asuransi khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik
dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.;
Jasa asuransi secara online; Jasa asuransi yang berkaitan dengan layanan dan perbaikan peralatan khusus terkait dengan
rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok
elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Jasa barang berharga; Jasa broker energi dan
perdagangan; Jasa broker saham dan sekuritas, perdagangan dan distribusi; Jasa broker, informasi, dan konsultasi asuransi;
Jasa debit dan kredit rekening keuangan; Jasa deposito; Jasa dompet elektronik (jasa pembayaran); Jasa evaluasi biaya
perbaikan barang-barang konsumsi; Jasa evaluasi kredit; Jasa garansi jaminan gratis mengunduh aplikasi ; Jasa garansi
jaminan gratis upgrade OS telepon dan tablet selama 1 tahun; Jasa garansi jaminan kepastian waktu pengerjaan servis
bergaransi; Jasa garansi jaminan kerusakan diakibatkan terjatuh dan terkena cairan untuk produk - produk elektronik; Jasa
garansi untuk : komputer, PDA dan laptop; Jasa garansi untuk perangkat telepon seluler; Jasa garansi untuk semua produk
elektronik; Jasa informasi keuangan dan layanan manajemen yang berkaitan dengan asuransi; Jasa informasi keuangan untuk
pembelian kendaraan; Jasa informasi reasuransi; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan jasa
investasi; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan sponsor keuangan; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi berkaitan dengan urusan finansial; Jasa investasi keuangan dan investasi modal; Jasa investasi modal
ventura; Jasa kartu kredit dan terminal pemrosesan transaksi menggunakan teknologi komunikasi jarak dekat (NFC); Jasa
keuangan yaitu, jasa asuransi; Jasa keuangan yang berkaitan dengan lotere; Jasa keuangan, yaitu penyediaan mata uang
virtual untuk digunakan oleh anggota komunitas online melalui jaringan komputer global; Jasa keuangan, yaitu, jasa
makelar/pedagang pada bursa sekuritas; Jasa keuangan, yaitu, penyediaan mata uang virtual permainan komputer; Jasa
konsultasi dan saran investasi; Jasa konsultasi investasi dan manajemen portofolio, jasa konsultasi keuangan dibidang
perencanaan keuangan; Jasa layanan simpan pinjam, agregator, kredit simpan pinjam, jasa pinjaman lunak.; Jasa
makelar/pedagang dalam bidang sekuritas, saham, saham (stocks), dan option dan produk turunan lainnya; Jasa manajemen
asuransi; Jasa manajemen dan valuasi real estat; Jasa manajemen kekayaan, yaitu perbankan investasi, investasi keuangan
di bidang sekuritas, investasi keuangan di bidang reksa dana, investasi keuangan di bidang komoditas, dan penempatan
keuangan dana ekuitas swasta untuk orang lain, dan penempatan keuangan swasta sekuritas dan turunannya untuk orang
lain; Jasa manajemen keuangan; Jasa memfasilitasi donasi produk makanan oleh konsumen untuk organisasi nirlaba melalui
penjualan eceran langsung; Jasa meningkatkan modal ekuitas untuk orang lain; Jasa nominee; Jasa otorisasi pembayaran,
verifikasi dan proses transaksi kartu kredit, kartu debit, dan kartu dengan deposit uang (stored value cards); Jasa pembayaran
dana pensiun; Jasa pembayaran elektronik yang dilakukan melalui jaringan komunikasi global; Jasa pembayaran elektronik,
yaitu, memungkinkan pemrosesan dan transmisi elektronik atas transfer dana elektronik dan pembayaran melalui ACH, kartu
kredit, kartu debit, kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran
elektronik, bergerak dan online; Jasa pembayaran kompensasi (untuk pihak lain); Jasa pembayaran melalui uang elektronik
secara online; Jasa pembayaran piutang; Jasa pembayaran tagihan, transaksi elektronik kredit dan debit, transfer dana
elektronik, pembayaran tunai, penggantian uang tunai yang diberikan dengan kartu kredit dan kartu debit, transaksi tunai
elektronik, jasa pemrosesan pembayaran, jasa otentikasi dan verifikasi transaksi; Jasa pembiayaan kepada masyarakat kecil
(Lembaga Keuangan Mikro); Jasa pembuatan perjanjian surat kuasa jual (listing) berganda lahan yasan/realestat; Jasa
pemrosesan pembayaran penggantian; Jasa penasehat keuangan; Jasa penasihat investasi dan manajemen investasi; Jasa
penasihat yang berhubungan dengan real estat; Jasa pencairan dana; Jasa pencatatan saham (listing) dan kutipan bursa
efek/saham; Jasa pendermaan dan program tanggung jawab sosial perusahaan sehubungan dengan kesadaran dan
mempromosikan gaya hidup sehat dan aktif; Jasa pendeteksi penipuan aplikasi kredit; Jasa penempatan dan penanaman
modal pribadi; Jasa penerbitan cek perjalanan; Jasa penerbitan token nilai; Jasa pengambilan simpanan; Jasa pengelolaan
aset pribadi; Jasa pengelolaan dana investasi dan administrasi; Jasa penilaian di bidang klaim asuransi kesehatan, cacat,
kecelakaan, jiwa dan kesehatan; Jasa penilaian kredit; Jasa penilaian resiko keuangan; Jasa penilaian risiko kredit; Jasa
penjaminan; Jasa penjaminan emisi reasuransi; Jasa pensiunan; Jasa penukaran mata uang asing berbasis tunai yang
disediakan secara online dan / atau melalui lokasi fisik; Jasa penukaran mata uang melalui jaringan komunikasi global; Jasa
penyaluran dana amal; Jasa penyaringan kredit; Jasa penyediaan informasi berkaitan dengan masalah token nilai; Jasa
penyediaan informasi bursa efek/saham secara daring (online) dari database komputer atau Internet; Jasa penyediaan
investasi dan perdagangan efek/surat berhargai untuk pihak lain melalui Internet; Jasa penyediaan kontrak pada barangbarang konsumen; Jasa penyediaan perdagangan efek/surat berharga melalui Internet; Jasa penyediaan perluasan jaminan
produk; Jasa penyediaan real eastate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa yang
berkaitan seperti agen dan makelar properti, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan property, pengelolaan properti;
Jasa penyediaan real estate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan seperti
agen dan makelar property, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan property, pengelolaan property; Jasa penyediaan
transaksi komersial yang aman; Jasa penyediaan, pengaturan dan pengelolaan program tunjangan dan rencana investasi
kelompok dan individu serta dana investasi, termasuk rencana pensiun, rencana tabungan pensiun, rencana pendapatan
pensiun, dana terpisah, rencana tabungan terdaftar dan tidak terdaftar; Jasa penyelenggaraan kelompok/arisan; Jasa
penyewaan toko; Jasa penyewaan, pengelolaan lahan, dan penjualan properti; Jasa perbankan; Jasa perdagangan emas
melalui aplikasi jual beli virtual; Jasa perdagangan emas melalui platform daring/ online; Jasa perdagangan perak dan emas;
Jasa perencanaan keuangan dan manajemen keuangan; Jasa pertukaran bagi waktu (timeshare) real estate; Jasa pertukaran
moneter dan transfer mata uang; Jasa perusahaan penjaminan (trust company services); Jasa peyimpanan dan perdagangan
berbagai logam mulia; Jasa pialang reasuransi; Jasa pinjaman grosir/borongan; Jasa pinjaman peer to peer atau pinjaman
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online berbasis teknologi; Jasa program jaminan produk bergaransi; Jasa real estat, yaitu, pengembangan, penyewaan,
pengelolaan, peminjaman, dan perantara apartemen, kondominium, properti bagi waktu (timeshare), properti perumahan,
properti liburan, dan fasilitas serta kelengkapan terkait real estat; Jasa real estat, yaitu, penjualan, pengoperasian,
pemeliharaan, penyewaan, sewa dan manajemen properti perumahan; Jasa reasuransi; Jasa sekuritas keuangan dan
perdagangan komoditas untuk orang lain; Jasa simpan pinjam secara online; Jasa simpanan dan pensiun, yaitu opsi saham
dan jasa penilaian pensiun, jasa dana pensiun, layanan anuitas, dan jasa manajemen keuangan dana pensiun; Jasa transaksi
keuangan melalui blockchain; Jasa transaksi keuangan, yaitu, penyediaan transaksi komersial yang aman dan pilihan
pembayaran menggunakan suatu alat bergerak pada titik penjualan; Jasa transaksi monitari; Jasa urun dana; Jasa valuasi
bisnis; Jasa verifikasi cek; Jasa-jasa advis dibidang perencanaan pensiun; Jasa-jasa blockchain solution/fintech dalam bidang
keuangan; Jasa-jasa investasi dan pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas kepada jasa-jasa modal ventura, untuk pusat
perbelanjaan daring (online marketplaces) pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Jasa-jasa
keuangan serta laporan keuangan terkait, secara online maupun offline; Jasa-jasa keuangan serta pelaporan keuangan
terkait, secara online maupun offline; Jasa-jasa keuangan serta pelaporan keuangan terkait, secara online maupun offline
jasa pinjaman lunak; Jasa-jasa konsultasi yang berkaitan dengan manajemen uang.; Jasa-jasa pemberian hadiah berdasarkan
nilai (point reward); Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk
perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; Jasa-jasa perencanaan saham; Jasa-jasa perencanaan terkait asuransi
jiwa; Jejaring sosial untuk arisan berbasis internet; Jual beli rumah apartemen; Kartu debit, kartu kredit, kartu prabayar, kartu
hadiah, kartu dengan deposit uang dan kartu pembayaran layanan pemrosesan transaksi elektronik; Kliring dan rekonsiliasi
transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global; Koleksi amal; Koleksi sumbangan amal untuk orang
lain; Konsinyasi pengumpulan pembayaran untuk barang dan jasa; Konsultasi investasi komoditas; Konsultasi keuangan yang
berkaitan dengan asuransi infomasi keuangan, peminjman dengan jaminan, penukaran uang; Konsultasi penanaman modal;
Koperasi simpan pinjam; Layanan Gadai; Layanan Pembayaran Seluler dan Internet; Layanan administrasi pembayaran
melalui jaringan komunikasi global; Layanan agen jaminan; Layanan amal, yaitu, menyediakan dukungan keuangan kepada
organisasi dan program yang mempromosikan kesehatan, nutrisi, dan olahraga; Layanan asuransi (khususnya, asuransi
kecelakaan pribadi, asuransi kecacatan total dan sementara , asuransi kecacatan permanen , dan asuransi kematian karena
kecelakaan ); Layanan asuransi unit; Layanan bank yang disediakan untuk pembayaran tagihan melalui telepon; Layanan
faktur diskon; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan keuangan melalui jaringan
komunikasi global, layanan moneter melalui jaringan komunikasi global, layanan transaksi elektronik keuangan melalui
jaringan komunikasi global, kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global,
layanan administrasi pembayaran melalui jaringan komunikasi global, layanan valuta asing elektronik, layanan perantara
keuangan, menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar melalui jaringan komunikasi global,
menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar di gerai toko, layanan keuangan untuk
memungkinkan transfer dana dan pembelian barang dan jasa yang ditawarkan oleh orang lain, semua disediakan melalui
jaringan komunikasi global, layanan keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik melalui
jaringan komunikasi global, layanan keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik untuk
transfer dana secara elektronik dan nirkabel, kartu kredit dan debit dan transaksi cek elektronik semua melalui jaringan
komunikasi global, layanan keuangan, manajemen resiko keuangan, perencanaan keuangan, manajemen keuangan, layanan
investasi keuangan, analisis data keuangan, konsultasi keuangan, manajemen asset keuangan, layanan nasehat keuangan
yang berkaitan dengan perpajakan, menyediakan informasi keuangan, layanan transaksi keuangan, layanan konsultasi
strategi keuangan, layanan keuangan yang berkaitan dengan penyediaan dan penataan modal, layanan keuangan yang
berkaitan dengan manajemen keuangan, manajemen keuangan, mengatur hipotek dan pinjaman, layanan kredit dan
pinjaman, konsultasi keuangan yang berkaitan dengan pinjaman, layanan pembiayaan dan pinjaman, angsuran pinjaman, jasa
pinjaman [pembiayaan], pinjaman terhadap keamanan, pinjaman hipotek, layanan pinjaman pribadi, penyediaan pinjaman
komersial, penyediaan pinjaman konsumen, penyediaan pinjaman industri, penyediaan fasilitas pinjaman dan kredit, pinjaman
bergulir, pinjaman sindikasi, asuransi, administrasi asuransi, nasehat asuransi, broker asuransi, konsultasi asuransi, layanan
manajemen asuransi, layanan reasuransi, perbankan, layanan perbankan elektronik, perbankan elektronik melalui jaringan
komputer global [internet banking], perbankan investasi, perbankan pedagang; perbankan on-line, layanan perbankan pribadi,
perbankan swasta, perbankan telepon, layanan perbankan yang berkaitan dengan setoran uang, layanan rekening bank,
memproses pembayaran untuk pembelian barang dan jasa melalui jaringan komunikasi elektronik, layanan pembayaran
elektronik, layanan pemrosesan pembayaran, layanan dompet elektronik (layanan pembayaran), memfasilitasi pembayaran
elektronik melalui perangkat lunak, layanan uang elektronik, layanan pembayaran tagihan, peningkatan modal untuk akuisisi
dan merger bisnis; Layanan investasi dan tabungan; Layanan jejaring sosial untuk arisan secara online yang dapat diakses
melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh; Layanan kartu debit dan layanan kartu tagihan; Layanan kartu jaminan cek
(sebagai alat pembayaran); Layanan kartu kredit, kartu biaya, kartu tunai, kartu jaminan cek, kartu pembayaran dan kartu
debit; Layanan kartu prabayar, kartu hadiah prabayar, kartu dengan deposit uang dan kartu pembayaran.; Layanan keuangan
melalui jaringan komunikasi global; Layanan keuangan untuk memungkinkan transfer dana dan pembelian barang dan jasa
yang ditawarkan oleh orang lain, semua disediakan melalui jaringan komunikasi global; Layanan keuangan yang disediakan
dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik melalui jaringan komunikasi global; Layanan keuangan yang disediakan
dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik untuk transfer dana secara elektronik dan nirkabel, kartu kredit dan debit
dan transaksi cek elektronik semua melalui jaringan komunikasi global; Layanan keuangan, perbankan dan kredit; Layanan
keuangan, yaitu, pendanaan dan investasi modal dalam proyek pengurangan emisi; Layanan konsultasi strategi keuangan;
Layanan konsultasi terkait dengan tabungan berjangka; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan layanan pinjaman;
Layanan konsultasi, yaitu, menyediakan jasa penasihat mengenai risiko keuangan dan masalah asuransi yang berkaitan
dengan transportasi, penanganan, dan pergudangan barang; Layanan kredit; Layanan manajemen investasi dan keuangan;
Layanan manajemen real estat untuk pihak lain; Layanan pembuatan pasar; Layanan pemeliharaan brankas; Layanan
pemeliharaan surat berharga; Layanan pemrosesan pembayaran, seperti kartu debit, kartu kredit, kartu prabayar, kartu
hadiah, kartu dengan deposit uang dan kartu pembayaran layanan pemrosesan transaksi; Layanan pemrosesan transaksi
terminal; Layanan pemrosesan transakti kartu kredit dan kartu debit; Layanan penagihan pembayaran; Layanan pendaftaran
kartu kredit, kartu biaya, kartu tunai, kartu jaminan cek, kartu debit, kartu pembayaran, kartu keuangan dan kartu pembelian;
Layanan pengeluaran uang tunai; Layanan pengiriman saham elektronik; Layanan pengiriman uang; Layanan pengumpulan
dividen; Layanan penilaian surat berharga; Layanan penjaminan; Layanan penjaminan saham; Layanan penyediaan
keuangan, penukaran uang dan pengiriman uang; Layanan perantara keuangan; Layanan perbankan dan asuransi; Layanan
perbankan disediakan on-line dari basis data komputer atau internet; Layanan perbankan pribadi; Layanan perdagangan
keuangan; Layanan perencanaan ekuitas personal; Layanan pertukaran dan perdagangan cryptocurrency;
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Layanan pertukaran uang elektronik; Layanan pialang investasi keuangan untuk menjual dana investasi, reksa dana, dana
yang dikumpulkan (pooled funds), dana lindung nilai (hedge funds), produk wrap account, dana terpisah, dan produk investasi
berbasis sekuritas oleh pialang, dealer dan penasihat keuangan; Layanan pinjaman; Layanan pinjaman pribadi; Layanan real
estat yang berkaitan dengan penjualan, pembelian dan penyewaan real estat, apartemen dan tempat tinggal; Layanan
rekening bank; Layanan saran dan konsultasi yang berkaitan dengan asuransi dan keuangan; Layanan terintegrasi untuk
dompet elektronik bergerak dan pembayaran bergerak; Layanan transaksi elektronik keuangan melalui jaringan komunikasi
global; Layanan transaksi pertukaran mata uang digital untuk yang setara dengan uang elektronik yang memiliki nilai tertentu
dan dapat dipindahkan; Layanan transfer mata uang virtual; Layanan transfer mata uang virtual elektronik; Layanan uang
elektronik; Layanan valuta asing elektronik; Layanan-layanan modal ventura, yaitu memberikan pembiayaan kepada
wirausaha-wairausaha dan perusahaan-perusahaan yang sedang dan baru berkembang; Layanan-layanan yang berkaitan di
bidang perbaikan, jasa pemasangan dan pembelian dan penjualan mobil baru dan bekas, sepeda motor, kendaraan komersial
dan/atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku cadang terkait.; Layanan kedermawanan mengenai sumbangan
moneter; Lembaga kliring uang; Makelar; Manajemen Kartu Prabayar; Manajemen apartemen; Manajemen bangunan;
Manajemen department store; Manajemen gedung; Manajemen kondominium; Manajemen mata uang virtual mengenai
layanan penukaran mata uan virtual; Manajemen pasar; Manajemen tempat tinggal; Manajemen uang, seperti memfasilitasi
pemindahan yang setara dengan uang elektronik; Memberikan informasi di bidang jasa asuransi dan keuangan melalui situs
web, blog dan situs sosial media; Memberikan informasi investasi; Memberikan informasi tentang asuransi; Memfasilitasi
pembayaran elektronik melalui perangkat lunak; Memproses data terkait dengan transaksi yang menggunakan kartu dan
transaksi pembayaran lainnya; Mengatur keuangan untuk film, pertunjukkan televisi, produksi film; Mengorganisir dan
mensponsori program penghargaan insentif dan kontes untuk pengembang perangkat lunak; Menyediakan gateway
pembayaran dengan akses ke portal situs web internet dan akses ke metode pembayaran, di bidang transaksi keuangan dan
pemrosesan pembayaran untuk pedagang; Menyediakan informasi secara daring untuk pedagang terkait dengan panduan
dan biaya untuk penerimaan kartu kredit; Menyediakan jasa pembayaran dan keuangan, yaitu, jasa kartu kredit dan debit, jasa
penerbitan kartu kredit dan lines of credit, pemrosesan dan pengiriman tagihan dan pembayarannya, layanan pembayaran
tagihan dengan pengiriman pembayaran yang dijamin, pialang dana pasar uang, semua dilakukan melalui jaringan
komunikasi; Menyediakan jasa yang terkait dengan penilaian kredit dan kartu skor kredit; Menyediakan layanan pemrosesan
transaksi mata uang virtual untuk orang lain; Menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar di gerai
toko; Menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar melalui jaringan komunikasi global;
Menyediakan portal internet mandiri berbasis web yang menampilkan teknologi yang memungkinan broker/pialang asuransi
untuk memberikan penawaran asuransi, pengikatan polis asuransi, dan menghasilkan dokumen polis asuransi; Menyewakan
ruang bisnis untuk orang lain; Nasehat asuransi; Operasi dan manajemen pasar swalayan; Pelaksanaan studi keuangan dan
penyiapan laporan keuangan; Pembagian waktu real estat; Pembelian dan penjualan mata uang; Pemberian informasi yang
berkaitan dengan keuangan; Pembiayaan komoditas; Pembiayaan modal ventura; Peminjaman, penyewaan dan sewa guna
properti; Pemrosesan elektronik dan transmisi data pembayaran tagihan untuk pengguna jaringan komputer dan komunikasi;
Pemrosesan pembayaran mata uang virtual; Penanggung jawab keuangan; Penasihat investasi; Pencatatan, administrasi dan
penilaian investasi; Pendanaan dalam bentuk atau model arisan; Penelitian yang berkaitan dengan real estat perumahan dan
komersial; Penelusuran, penilaian dan konsultasi fiskal; Penerbitan Kupon Elektronik Komersial melalui Smartphone;
Penerbitan kartu debit, kartu kredit, kartu prabayar, kartu hadiah prabayar, kartu dengan deposit uang dan kartu pembayaran;
Penerbitan kupon, kode diskon dan poin untuk program loyalitas pelanggan; Penerbitan mata uang permainan komputer dan
permainan video; Penerbitan tanda nilai terkait skema bonus dan loyalitas dan penyediaan informasi keuangan;
Penerbitan tanda nilai terkait skema bonus dan loyalitas; Penerimaan deposito [termasuk penerbitan obligasi pengganti] dan
penerimaan deposito cicilan interval tetap; Pengaturan dan pengelolaan sewa guna dan penyewaan; Pengelolaan rumah/
apartemen; Pengesahan cek; Penggalangan dana amal untuk organisasi dan program yang mempromosikan
kesehatan, nutrisi dan olahraga; Pengganti layanan pembayaran elektronik; Penggantian dana untuk barang-barang yang
disengketakan di bidang pembelian pembayaran elektronik; Pengguna skema insentif terkait dengan penggunaan kartu kredit,
kartu biaya, kartu tunai, kartu jaminan cek, kartu debit, kartu pembayaran, kartu keuangan dan kartu pembelian; Pengumpulan
dana untuk amal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan yang melibatkan customer untuk turut menyumbang makanan
hewan; Pengumpulan dana untuk amal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan yang melibatkan konsumen; Pengumpulan
royalty; Penilaian dan penaksiran keuangan properti; Penilaian keuangan (asuransi, perbankan, tanah dan bangunan
pemukiman); Penilaian kredit dan jasa penyaringan kredit; Penilaian real estat; Penilaian untuk tujuan asuransi; Penjualan
Gedung; Penyedia keuangan; Penyediaan Informasi di bidang Pembiayaan melalui Dompet Elektronik; Penyediaan garansi
untuk barang-barang yang diproduksi oleh pihak lain, yaitu telepon nirkabel, perangkat komputasi nirkabel dan perangkat
komunikasi, dan perangkat dan peralatan yang terhubung dengan jaringan; Penyediaan informasi mengenai akuisisi dan
transfer klaim moneter; Penyediaan informasi mengenai jaminan pertanggungjawaban dan penerimaan tagihan; Penyediaan
informasi mengenai jasa pinjaman efek/surat berharga; Penyediaan informasi mengenai layanan bimbingan keuangan;
Penyediaan informasi mengenai penerimaan deposit (termasuk penerbitan obligasi pengganti) dan penerimaan deposit cicilan
interval tetap; Penyediaan informasi mengenai pengumpulan dana amal; Penyediaan informasi mengenai penilaian mobil
bekas; Penyediaan informasi pajak (layanan keuangan); Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pemrosesan
pembayaran kartu
kredit; Penyediaan jaminan untuk pinjaman; Penyediaan jasa agen escrow, agen pembayaran, dan makelar-pedagang kepada
penerbit dari sekuritas investasi dan investor pribadi dan pemegang saham; Penyediaan jasa informasi di bidang ekonomi,
keuangan, moneter dan informasi bursa efek, informasi perdagangan mata uang; Penyediaan jasa informasi keuangan;
Penyediaan jasa perdagangan dan investasi terkait dengan mata uang virtual; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan
informasi terkait asuransi, urusan keuangan, urusan moneter, layanan reasuransi, penyedia layanan garansi (untuk hal
elektronik atau lainnya), layanan aktuaria, informasi asuransi, informasi garansi, jasa penjaminan asuransi, layanan konsultasi
dan informasi terkait investasi, asuransi dan keuangan, Layanan konsultasi dan informasi terkait garansi, Manajemen
administrasi, investasi dan keuangan dan layanan broker terkait asuransi dan reasuransi, administrasi rencana asuransi dan
klaim asuransi, layanan konsultasi terkait asuransi, analisis informasi asuransi, penilaian untuk tujuan asuransi, jasa evaluasi
keuangan yang berkaitan dengan asuransi, riset asuransi, klaim asuransi, administrasi dan layanan penilaian, klaim garansi,
administrasi dan layanan penilaian, penyedia informasi terkait asuransi terhadap kehilangan properti dan asuransi hidup,
estimasi risiko asuransi, kehilangan dan kewajiban, penyedia portal akun konsumen dalam jaringan situs internet untuk
mendapatkan informasi di bidang asuransi, risiko permesinan, kendali kerugian, pencegah kerugian, manajemen risiko,dan
analisis kehilangan, layanan pengumpulan dan pencocokan pemimpin asuransi, yaitu, mencocokan permintaan konsumen
dengan harga polis asuransi yang dikumpulkan melalui internet untuk mengkualifikasi broker asuransi, agen, dan agensi yang
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menarik permintaan tersebut, jasa keuangan, layanan konsultasi investasi, layanan manajemen investasi, broker, layanan
investasi modal, layanan manajemen modal, analisa keuangan, evaluasi keuangan [asuransi, perbankan, real estat], informasi
keuangan, penyedia informasi terkait broker keuangan melalui media elektronik, manajemen keuangan, perencanaan
keuangan, analisis investasi, layanan alokasi portofolio, penyedia informasi terkait rencana keuangan, analisis investasi,
alokasi portofolio dan rekomendasi untuk memilih instrumen keuangan, konsultasi keuangan dan layanan konsultasi (melalui
media elektronik atau sebaliknya), layanan pembiayaan, penilaian keuangan, investasi dana, layanan agen pemulihan hutang,
penyedia situs web, blog, dan situs sosial media yang menyediakan informasi di bidang keuangan dan asuransi, pengumpulan
informasi keuangan, data, statistik, dan indeks, Layanan garansi dan perpanjangan garansi, analisa risiko, penilaian, evaluasi
dan layanan manajemen (keuangan), manajemen kerugian keuangan, layanan pembayaran tagihan, layanan pembayaran
elektronik, layanan pinjaman angsuran, pembiayaan sewa-beli, konsultasi, layanan penasihat; Penyediaan layanan antara lain
keuangan, penilaian, asuransi, pinjaman, dan urusan moneter; Penyediaan modal investasi; Penyediaan penukaran keuangan
untuk perdagangan sekuritas, saham, saham (stocks), dan option dan produk turunan lainnya; Penyediaan pinjaman industri;
Penyediaan pinjaman komersial; Penyediaan pinjaman konsumen; Penyelenggaraan hadiah; Penyelesaian pembayaran dan
pemrosesan pembayaran atas nama pengguna mata uang virtual elektronik; Penyewaan apartemen, kondominium, vila, dan
kabin; Penyewaan kantor virtual; Penyewaan kantor, real estate, dan apartemen; Penyewaan ruang pertemuan; Penyewaan
ruang untuk pusat data; Penyewaan ruangan luas untuk berbagai fungsi; Penyewaan ruangan serba guna; Penyewaan,
peminjaman dan sewa-beli peralatan untuk pemrosesan kartu keuangan dan data yang terkait dengannya; Penyimpanan dan
perdagangan emas; Perantara karbon dioksida dan kredit emisi gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi atas
nama produsen pengganti kerugian.; Perantara kredit gas rumah kaca; Perantara pengganti kerugian gas rumah kaca;
Perbankan digital; Perbankan mobile; Perbankan online; Perdagangan instrumen keuangan, yaitu perdagangan komoditas,
perdagangan mata uang, perdagangan saham dan obligasi, dan reksa dana; Perencanaan keuangan, analisa keuangan,
manajemen dan asistensi pengorganisasian, saran dan konsultasi; Perhitungan dan pembayaran pajak seperti pajak
pengguna jalan berdasarkan jarak tempuh, dengan mengaitkan pengguna dengan situasi penggunaan; Pertanggungan
asuransi jaminan; Pertanggungan asuransi kecelakaan; Pertukaran keuangan mata uang virtual; Pertukaran komoditas, emas,
perdagangan, moneter dan sekuritas; Pertukaran real estat serta properti liburan, layanan manajemen dan penyewaan,
layanan pembagian waktu real estat untuk liburan; Pialang Pembayaran melalui Seluler dan Internet; Pialang saham; Pialang
untuk proyek usaha patungan; Pinjaman hipotek; Pinjaman sindikasi; Program hadiah langsung; Rekonsiliasi transaksi
keuangan; Rencana asuransi jiwa dan kesehatan yang mempromosikan kesehatan dan kebugaran dengan memberi
penghargaan kepada pelanggan yang aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan dengan diskon premi asuransi; Saran
keuangan dan layanan konsultasi; Sewa ruang pusat perbelanjaan; Sewa-guna real estate, jasa manajemen real estat, jasa
investasi real estat, layanan hipotek; Sponsor keuangan organisasi dan program yang mempromosikan kesehatan, nutrisi dan
olahraga; Sponsor keuangan program pengganti kerugian karbon; Sponsor keuangan untuk kegiatan pendidikan, pelatihan,
hiburan, olahraga atau budaya; Survei keuangan; Survei real estat; Transaksi pembayaran elektronik dengan memindai kode
QR atau kode batang (Barcode); Transfer dana electronik melalui jaringan komunikasi global; Transfer dana untuk pembelian
barang, melalui jaringan komunikasi elektronik; Valuasi dalam bidang real estate; administrasi asuransi; administrasi keuangan
dari rencana tunjangan perawatan kesehatan; administrasi klaim asuransi; administrasi penyesuaian klaim asuransi; agen
akomodasi dan agen untuk pemulihan hutang; agen asuransi dan broker; agen asuransi dan layanan broker; agen atau
pialang untuk pembelian atau penjualan tanah; agen atau pialang untuk pembelian dan penjualan bangunan; agen broker
efek; agen penagih utang; agen penyewaan (letting), rental dan sewa akomodasi (real estat); agen perumahan; agen pialang
opsi sekuritas; agen real estat dan layanan pialang; agen untuk asuransi non-jiwa; agen untuk berlangganan obligasi; agen
untuk broker berjangka efek pasar luar negeri; agen untuk broker berjangka indeks efek; agen untuk mengumpulkan
pembayaran utilitas gas atau daya listrik; agen untuk perdagangan berjangka efek pasar luar negeri; agen untuk perdagangan
berjangka komoditas; agen untuk perdagangan efek; agen untuk perdagangan opsi sekuritas; agensi untuk perdagangan
berjangka indeks efek; agent tanah dan bangunan pemukiman; akuisisi dan transfer klaim moneter; akuisisi pinjaman hipotek;
akuisisi real estat untuk orang lain; akusisi lahan; analisa keuangan; analisis dan konsultasi keuangan; analisis investasi;
analisis investasi keuangan dan penelitian saham; analisis keuangan dan layanan informasi; analisis keuangan dan layanan
penelitian; analisis keuangan dan persiapan laporan yang berkaitan dengannya; analisis keuangan yang berkaitan dengan real
estat; analisis pasar keuangan dan persiapan laporan yang berkaitan dengannya; analisis, penilaian dan proyeksi risiko pasar
keuangan dan investasi; anjak ekspor; anjak piutang; asset management services financial exchange and bill payment
processing services, credit card, bank card, debit card and electronic payment services involving electronic processing and
subsequent transmission of bill payment data; asuransi barang dalam perjalanan; asuransi barang saat dalam perjalanan;
asuransi biaya hukum; asuransi jaminan sosial wajib; asuransi jiwa dan kesehatan; asuransi jiwa dan layanan anuitas;
asuransi jiwa dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; asuransi kejahatan; asuransi kendaraan bermotor;
asuransi kerugian; asuransi kesehatan; asuransi kesehatan medis, bedah atau rumah sakit; asuransi kesehatan pribadi;
asuransi kewajiban sipil; asuransi perbankan hipotek; asuransi perlindungan anti-pencurian dan kerusakan produk; asuransi
real estat; asuransi untuk biaya hukum; asuransi untuk bisnis; asuransi untuk kantor; asuransi untuk kewajiban pihak ketiga;
asuransi yang berkaitan dengan properti; asuransi, urusan keuangan, urusan moneter, dan urusan real estat; bantuan dalam
bentuk penyediaan jasa keuangan yang berkaitan dengan transaksi sehubungan dengan instrumen keuangan, yaitu,
perdagangan instrumen keuangan, sekuritas, saham, option, dan produk turunan lainnya; bertukar uang; broker *; broker
asuransi; broker asuransi bangunan; broker asuransi gigi; broker asuransi jiwa; broker asuransi jiwa dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; broker asuransi jiwa, investasi dan pensiun; broker asuransi kebakaran; broker asuransi
kecelakaan; broker asuransi kelautan; broker asuransi kesehatan; broker asuransi mobil; broker asuransi non-jiwa; broker
asuransi pertanian; broker asuransi properti; broker asuransi real estat; broker asuransi rumah; broker asuransi, reasuransi,
investasi dan pensiun; broker berjangka indeks efek; broker bisnis; broker dari offset karbon; broker derivatif keuangan; broker
efek otomatis; broker hipotek; broker investasi keuangan; broker investasi keuangan di perusahaan energi; broker keuangan,
hipotek dan pinjaman; broker kontrak berjangka; broker langganan saham; broker masa depan; broker obligasi; broker obligasi
dan sekuritas lainnya; broker online untuk perdagangan dan transaksi yang berkaitan dengan mata uang dan produk
keuangan lainnya; broker pensiun; broker perjanjian kredit; broker pesawat terbang; broker pinjaman hipotek; broker properti
komersial; broker real estat; broker real estat dan hipotek tanah; broker real estat, layanan manajemen dan penilaian; broker
reksa dana; broker saham dan sekuritas lainnya; broker seni; broker untuk likuidasi sekuritas; broker valuta asing; broker yang
terkait dengan pemberian kredit; broker, penyewaan dan penyewaan real estat; daftar (listing) dan perdagangan swap (swaps)
dan derivatif pada mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized
assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; dana elektronik dan layanan transfer mata uang; dealer
properti dan agen pengelola, dalam semua jenis properti, pengembangan, tanah dan real estat; deposito, kredit dan asosiasi
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tabungan; diskon tagihan pertukaran; distribusi reksa dana; dompet mata uang digital dan layanan penyimpanan; dukungan
dan sponsor keuangan; evaluasi dan analisis keuangan; evaluasi kelayakan kredit perusahaan dan individu pribadi; evaluasi
kelayakan kredit perusahaan dan perorangan; evaluasi keuangan; evaluasi keuangan [asuransi, perbankan, real estat];
evaluasi keuangan biaya pengembangan yang berkaitan dengan industri gas; evaluasi keuangan biaya pengembangan yang
berkaitan dengan industri minyak; evaluasi keuangan biaya pengembangan yang berkaitan dengan industri minyak dan gas;
evaluasi keuangan biaya pengembangan yang berkaitan dengan industri minyak, gas, dan pertambangan; evaluasi keuangan
biaya pengembangan yang berkaitan dengan industri pertambangan; evaluasi keuangan dan fiskal; evaluasi keuangan kayu
tegakan; evaluasi keuangan real estat; evaluasi keuangan serat alpaka; evaluasi keuangan untuk keperluan asuransi; evaluasi
keuangan wol; evaluasi untuk real properti; hipotek, perbankan, manajemen investasi, perwalian dan jasa penasihat
keuangan; holding sekuritas, dana, dan aset lainnya dalam escrow; ikatan jaminan; informasi asuransi; informasi asuransi
bangunan; informasi asuransi gigi; informasi asuransi jiwa; informasi asuransi kebakaran; informasi asuransi kecelakaan;
informasi asuransi kelautan; informasi asuransi kendaraan bermotor; informasi asuransi kesehatan; informasi asuransi mobil;
informasi asuransi pertanian; informasi asuransi real estat; informasi asuransi rumah; informasi dan evaluasi keuangan;
informasi keuangan; informasi keuangan di bidang cryptocurrency; informasi keuangan disediakan secara online dari basis
data komputer atau Internet; informasi keuangan yang disediakan dengan cara elektronik; informasi keuangan, manajemen
dan layanan analisis; informasi, layanan nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan tersebut di atas dan layanan
informasi, nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan tersebut di situs web dan di internet; investasi; investasi Real
Estate; investasi dalam dana pengurangan emisi; investasi dana; investasi dana internasional; investasi dana untuk orang lain
di bidang mata uang kripto, blockchain, crypto, aset digital, token; investasi dana untuk tujuan amal; investasi ekuitas di
perusahaan internasional; investasi keuangan; investasi keuangan dan layanan konsultasi; investasi keuangan di bidang
program penyeimbangan karbon dan proyek terkait untuk orang lain; investasi keuangan di bidang real estat; investasi
keuangan di bidang sekuritas; investasi modal dalam real estat; investasi modal ekuitas; investasi properti dan layanan
manajemen; investasi reksa dana; jaminan asuransi; jaminan asuransi profesional; jaminan dan perjanjian; jaminan keuangan
[layanan jaminan]; jaminan keuangan dan layanan jaminan; jaminan pertanggungjawaban dan penerimaan tagihan
pertukaran; jasa administrasi advis properti; jasa administrasi modal; jasa advis keuangan, konsultasi manajemen, penelitian,
perencanaan, dan informasi yang berkaitan dengan keuangan; jasa agen asuransi; jasa agen asuransi jiwa; jasa agen
asuransi kecelakaan; jasa agen asuransi pertanian; jasa agen asuransi rumah; jasa agen lahan yasan/realestat tempat tinggal;
jasa agen pembiayaan kredit pertanian; jasa agen pemulihan kredit; jasa agen penagihan sewa; jasa agen penagihan utang;
jasa agen penjualan bangunan; jasa agen perantara pabean; jasa agen real estat; jasa agen real estat komersial; jasa agen
real estat komersial dan residensial; jasa agen real estat untuk penyewaan gedung; jasa agen real estat untuk penyewaan
properti; jasa agen real estat untuk penyewaan tanah; jasa agen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan
bangunan; jasa agen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan tanah; jasa agen real estate untuk
penyewaan properti real estate, termasuk bangunan komersial dan pusat perbelanjaan; jasa agen real estate, manajemen,
administrasi dan layanan penilaian; jasa agen transfer yang diberikan kepada penerbit efek investasi; jasa aktuaria asuransi;
jasa akuisisi kepemilikan lahan yasan/realestat (real properti); jasa akuisisi real estat; jasa akuisisi untuk investasi keuangan;
jasa akuisisi yang berkaitan dengan pinjaman hipotek; jasa analisa investasi; jasa analisis dan konsultasi sehubungan dengan
manajemen dan pemeliharaan aset yang berkaitan dengan rencana kehidupan ekonomi individu; jasa analisis investasi,
manajemen, perencanaan dan penelitian di bidang keuangan; jasa analisis keuangan yang berkaitan dengan investasi; jasa
analisis portofolio keuangan; jasa analisis reksa dana; jasa arbitrase efek; jasa asuransi; jasa asuransi bangunan; jasa
asuransi dan asuransi jiwa; jasa asuransi dan informasi keuangan dan konsultasi; jasa asuransi dan keuangan; jasa asuransi
ganti rugi; jasa asuransi garansi; jasa asuransi jiwa; jasa asuransi kebakaran; jasa asuransi kecelakaan; jasa asuransi
kelautan; jasa asuransi kendaraan; jasa asuransi kendaraan bermotor; jasa asuransi mobil; jasa asuransi penjaminan emisi
untuk layanan hukum prabayar; jasa asuransi penjaminan emisi untuk perawatan kesehatan prabayar; jasa asuransi
perjalanan; jasa asuransi pertanian; jasa asuransi properti; jasa asuransi real estat; jasa asuransi transportasi; jasa asuransi
untuk perlindungan hipotek; jasa asuransi yang berkaitan dengan barang; jasa asuransi yang berkaitan dengan biaya hukum;
jasa asuransi yang berkaitan dengan dana pensiun; jasa asuransi yang berkaitan dengan kapal; jasa asuransi yang berkaitan
dengan kredit; jasa asuransi yang berkaitan dengan penerbangan; jasa asuransi yang berkaitan dengan perjalanan; jasa
asuransi yang berkaitan dengan properti; jasa asuransi yang berkaitan dengan real estat; jasa asuransi, yaitu, penjaminan,
penerbitan dan administrasi asuransi jiwa; jasa asuransi, yaitu, pertanggungan properti dan korban jiwa, kesehatan,
kendaraan, perumahan, dan pribadi; jasa bank tabungan/simpanan; jasa bantuan keuangan; jasa bantuan perdagangan
dalam bidang sekuritas keuangan, yaitu perbandingan, pengumpulan, pengolahan, tabulasi, distribusi, negosiasi dan eksekusi
dagang; jasa biro akomodasi [apartemen]; jasa biro valuta asing; jasa brankas penyimpanan; jasa brankas penyimpanan untuk
barang berharga; jasa brankas penyimpanan untuk efek/surat berharga; jasa brankas penyimpanan untuk logam mulia; jasa
bursa efek/saham; jasa dompet elektronik; jasa evaluasi biaya perbaikan [penilaian keuangan]; jasa evaluasi keuangan; jasa
evaluasi keuangan untuk keperluan asuransi; jasa evaluasi keuangan untuk keperluan reasuransi; jasa evaluasi keuangan
untuk tujuan asuransi, perbankan dan real estat; jasa evaluasi keuangan yang berkaitan dengan asuransi; jasa garansi; jasa
informasi dan konsultasi keuangan; jasa informasi keuangan; jasa informasi sehubungan dengan keuangan dan asuransi,
yang disediakan secara online dari database komputer atau internet; jasa informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan
dengan penerbitan kartu panggilan telekomunikasi prabayar; jasa informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan
penerbitan kartu panggilan telekomunikasi prabayar, yaitu, kartu prabayar SIM; jasa informasi, konsultasi dan saran yang
berkaitan dengan proses pembayaran elektronik yang dilakukan dengan kartu prabayar; jasa informasi, nasehat dan
konsultasi dalam bidang keuangan, peminjaman, dan pembayaran.; jasa investasi; jasa investasi asuransi variabel; jasa
investasi dana; jasa investasi keuangan; jasa investasi keuangan dalam kaitannya dengan industri percetakan; jasa investasi
keuangan di bidang sekuritas, reksadana dan manajemen portofolio; jasa investasi modal; jasa investasi modal dan dana; jasa
investasi real estat dalam bentuk pembelian dan penjualan real estat untuk orang lain; jasa investasi reksadana dan dan
pengelola investasi global (hedge fund); jasa jaminan keuangan untuk penggantian biaya yang terjadi akibat kecelakaan
kendaraan; jasa jaminan keuangan untuk penggantian biaya yang terjadi sebagai akibat kerusakan kendaraan; jasa kartu
debit; jasa kartu kredit; jasa kartu kredit, mengolah dan mentransmisi tagihan dan pembayaran daripadanya, dan menyediakan
asuransi untuk transaksi keuangan; jasa keuangan; jasa keuangan dalam bentuk jasa pemrosesan tagihan dan pembayaran;
jasa keuangan dalam bidang real estat, yaitu, akuisisi, investasi, pembiayaan real estat dan manajemen komersial, industi dan
multi-family properti; jasa keuangan dan konsultasi yang berkaitan dengannya; jasa keuangan di bidang peminjaman uang;
jasa keuangan disediakan dengan cara elektronik; jasa keuangan disediakan melalui Internet dan melalui telepon; jasa
keuangan disediakan melalui telepon; jasa keuangan otomatis, yaitu, pialang sekuritas online melalui jaringan komputer
global; jasa keuangan terkomputerisasi; jasa keuangan untuk pembelian obligasi tabungan elektronik; jasa keuangan yang
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berkaitan dengan asuransi; jasa keuangan yang berkaitan dengan kartu kredit; jasa keuangan yang berkaitan dengan
manajemen kekayaan; jasa keuangan yang berkaitan dengan pensiun; jasa keuangan yang berkaitan dengan penyediaan dan
penataan modal; jasa keuangan yang berkaitan dengan penyelesaian utang; jasa keuangan yang berkaitan dengan
perdagangan, menasihati, mengelola dan menangani derivatif keuangan; jasa keuangan yang berkaitan dengan perencanaan
pajak; jasa keuangan yang berkaitan dengan pinjaman; jasa keuangan yang berkaitan dengan pra-pembayaran untuk barang
dan jasa; jasa keuangan yang berkaitan dengan program pensiun; jasa keuangan yang berkaitan dengan sekuritas investasi;
jasa keuangan yang disediakan untuk bisnis pada industri minyak dan gas; jasa keuangan, investasi dan asuransi; jasa
keuangan, yaitu, jasa perantara dan perdagangan untuk sekuritas, saham, obligasi, investasi modal, komoditas,
cryptocurrency, aset digital, dan ekuitas; jasa keuangan, yaitu, menyediakan kartu kredit elektronik, kartu debit, kartu hadiah,
dan kartu pembelian prabayar secara elektronik melalui internet, telepon seluler, dan smart phone; jasa keuangan, yaitu,
menyediakan layanan mata uang virtual untuk digunakan oleh anggota komunitas online melalui jaringan komputer global;
jasa keuangan, yaitu, menyediakan opsi investasi yang tersedia untuk anuitas variabel dan produk asuransi jiwa variabel; jasa
keuangan, yaitu, menyediakan pertukaran keuangan untuk perdagangan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas;
jasa keuangan, yaitu, menyediakan transfer dana elektronik melalui jaringan komputer; jasa keuangan, yaitu, menyediakan
transfer elektronik mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized
assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa keuangan, yaitu, menyediakan untuk penerimaan,
manajemen, dan pembayaran dana melalui jaringan komputer; jasa keuangan, yaitu, menyediakan untuk pertukaran mata
uang melalui jaringan komputer; jasa keuangan, yaitu, saran/nasihat investasi, manajemen investasi, konsultasi investasi dan
investasi dana untuk orang lain, termasuk ekuitas swasta dan publik dan layanan investasi utang; jasa konsultasi asuransi;
jasa konsultasi asuransi dan broker, keuangan, manajemen aset (sekuritas, saham, obligasi keuangan); jasa konsultasi
asuransi kendaraan; jasa konsultasi asuransi perjalanan; jasa konsultasi asuransi transportasi; jasa konsultasi dan konsultasi
aktuaria; jasa konsultasi dan konsultasi asuransi; jasa konsultasi dan konsultasi keuangan; jasa konsultasi dan konsultasi
keuangan yang berkaitan dengan keuangan mikro; jasa konsultasi dan konsultasi keuangan yang berkaitan dengan kredit
mikro; jasa konsultasi investasi modal; jasa konsultasi keuangan; jasa konsultasi keuangan yang berkaitan dengan akuisisi
dan merger bisnis; jasa konsultasi keuangan yang berkaitan dengan cryptocurrency; jasa konsultasi keuangan yang berkaitan
dengan kepailitan; jasa konsultasi keuangan yang berkaitan dengan perpajakan; jasa konsultasi keuangan yang berkaitan
dengan usaha patungan; jasa konsultasi keuangan, manajemen dan konsultasi; jasa konsultasi rencana pensiun keuangan;
jasa konsultasi, advis dan informasi yang berkaitan dengan asuransi; jasa konsultasi, advis dan informasi yang berkaitan
dengan keuangan; jasa konsultasi, advis dan informasi yang berkaitan dengan real estate; jasa konsultasi, informasi dan
pemberian nasehat sehubungan dengan transfer dana secara elektronik; jasa kredit sementara untuk pengecer; jasa lahan
yasan/realestat yang berkaitan dengan pengelolaan investasi properti; jasa lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan
penjualan, pembelian dan sewa guna usaha lahan yasan/realestat; jasa likuidasi bisnis, keuangan; jasa manajemen
akomodasi (real estat); jasa manajemen aset dan dana; jasa manajemen aset dan keuangan; jasa manajemen aset properti;
jasa manajemen aset real estat; jasa manajemen investasi di bidang memperoleh usaha patungan; jasa manajemen investasi
sekuritas yang diperdagangkan secara publik/umum; jasa manajemen investasi yang berkaitan dengan anuitas; jasa
manajemen investasi yang berkaitan dengan anuitas variabel; jasa manajemen investasi yang menampilkan pengelolaan aset;
jasa manajemen kekayaan; jasa manajemen kekayaan finansial; jasa manajemen keuangan disediakan melalui Internet; jasa
manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan tanah; jasa manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan
dengan bangunan/gedung tempat tinggal; jasa manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan gedung kantor; jasa
manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan pusat perbelanjaan; jasa manajemen lahan yasan/realestat yang
berkaitan dengan tempat ritel; jasa manajemen portofolio efek/surat berharga; jasa manajemen real estat yang berkaitan
dengan bangunan komersial; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan kompleks bangunan; jasa manajemen real
estat yang berkaitan dengan penggunaan bersama real estat yang disewakan untuk jangka waktu tertentu; jasa manajemen
real estat yang berkaitan dengan perumahan; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan tempat industri; jasa
manajemen risiko kredit elektronik; jasa manajemen trust; jasa manajemen unit trust; jasa manajemen unit trust untuk klien
pribadi; jasa manajemen untuk real estate; jasa pelaksanaan perdagangan efek/surat berharga; jasa pelepasan/penebusan
tanda penghargaan; jasa pembayaran pembelian elektronik dan pembayaran tagihan elektronik; jasa pembayaran pensiun;
jasa pembayaran secara online; jasa pembayaran tagihan melalui bank secara online; jasa pembelian dan penjualan real
estat, pekerjaan keuangan yang berhubungan dengan real estat; jasa pemberian nasehat dan konsultasi keuangan; jasa
pemberian peminjaman dengan jaminan; jasa pemberian saran dan manajemen yang berkaitan dengan investasi; jasa
pembiayaan di bidang teknik medis dan teknologi; jasa pembiayaan kapal pesiar; jasa pembiayaan kendaraan; jasa
pembiayaan peralatan; jasa pembiayaan sewa guna real estat; jasa pembiayaan untuk pembelian kapal; jasa pemeliharaan
keuangan, yaitu, mempertahankan kepemilikan mata uang, mata uang digital, cryptocurrency, token blockchain, dan aset
digital lainnya, atau kunci kriptografi atau sejenisnya yang mewakili aset tersebut, untuk orang lain untuk tujuan manajemen
keuangan; jasa pemindahan dana melalui jaringan komunikasi elektronik; jasa pemindahan dana untuk pembelian barang,
melalui jaringan komunikasi elektronik; jasa pemindahan klaim moneter; jasa penagihan sewa; jasa penaksiran dan
manajemen real estat; jasa penaksiran properti dan agen pemegang wasiat properti; jasa penaksiran property dan agen
pemegang wasiat property; jasa penasehat keuangan perusahaan strategis; jasa penasehat keuangan strategis; jasa
penasehat terkait modal ventura; jasa penasihat keuangan yang berkaitan dengan kredit; jasa penasihat keuangan yang
berkaitan dengan sekuritas, derivatif dan produk keuangan lainnya; jasa penataan keuangan yang berkaitan dengan akuisisi
dan merger bisnis; jasa penataan keuangan yang berkaitan dengan usaha patungan; jasa pendaftaran saham; jasa
pendanaan modal ventura; jasa pendanaan modal ventura untuk entitas/organisasi komersial; jasa pendanaan modal ventura
untuk entitas/organisasi nirlaba; jasa pendanaan modal ventura untuk lembaga penelitian; jasa pendanaan modal ventura
untuk pemerintah; jasa pendanaan modal ventura untuk penemu/inventor; jasa pendanaan modal ventura untuk perusahaan;
jasa pendanaan modal ventura untuk perusahaan-perusahaan baru dan baru berdiri; jasa pendanaan modal ventura untuk
perusahaan-perusahaan rintisan dan baru berkembang; jasa pendanaan modal ventura untuk universitas; jasa pendebitan dan
pengkreditan rekening keuangan; jasa penelitian investasi global; jasa penelitian real estat; jasa penerbitan obligasi; jasa
pengadaan jasa lahan yasan/realestat untuk orang lain; jasa pengadaan keuangan bisnis; jasa pengelolaan dana modal; jasa
pengelolaan dana modal ventura; jasa pengelolaan dana modal ventura kekayaan intelektual; jasa pengelolaan uang tunai
(cash management) termasuk pelayanan anjungan tunai mandiri, termasuk penggantian uang tunai, memelihara dan
menjemput deposito, memproses, menghitung dan membungkus koin, memroses dan menghitung mata uang kertas, jasa
persiapan penggajian, penjualan tiket pertunjukan dan tiket lotre, pelayanan mesin pemberian ganti rugi, jasa rekening cek,
cek tunai, verifikasi deposito, pemrosesan night bag, pengkodean cek, konsolidasi dari uang bank individu, pesanan
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penggantian cabang dan pesanan komersial, brankas virtual, penanganan penghasilan dari konvensi, pameran, dan
pertunjukan, distribusi tiket/kupon makanan, jasa menghitung persediaan dan akuntansi lainnya, jasa penanganan uang tunai
dan perubahan tagihan serta operasi moneter, jasa deposito uang tunai dan barang berharga, persiapan laporan keuangan,
jasa pengelolaan uang tunai dan penukaran uang, menyediakan dan memelihara brankas (drop safes) untuk menerima mata
uang dan penghasilan lainnya, jasa deposito uang tunai dan barang berharga, persiapan laporan keuangan , jasa pengelolaan
uang tunai dan penukaran uang, transfer dana elektronik, jasa yang berkaitan dengan melindungi rahasia informasi
perbankan, proses terintegrasi untuk pengelolaan uang tunai, menyeimbangkan dan merekonsiliasi dana, memantau,
menganalisis dan mengoptimalkan uang tunai, melacak dan mengelola deposito, merekonsiliasi cek, menyediakan percepatan
akses uang tunai; jasa penggalangan dana amal; jasa pengumpul pembayaran atas barang; jasa pengumpulan , penerimaan,
pengelolaan,dan penyaluran zakat, infaq, sodaqoh; jasa pengumpulan dana amal; jasa pengumpulan dana amal, yaitu,
mengorganisir dan mengadakan jalan kaki untuk mengumpulkan uang untuk jasa medis yang digunakan untuk mencegah dan
mengontrol diabetes; jasa penilai tanah dan bangunan properti; jasa penilaian barang bergerak; jasa penilaian barang dan
kargo; jasa penilaian jaminan keuangan; jasa penilaian kapal pesiar; jasa penilaian kembali kepemilikan lahan yasan/realestat
(real properti); jasa penilaian keuangan; jasa penilaian keuangan, bantuan, evaluasi, analisis, penelitian, pembiayaan,
perencanaan dan investasi; jasa penilaian keuangan, transfer dana elektronik, investasi modal; jasa penilaian opsi saham;
jasa penjamin; jasa penjaminan asuransi; jasa penjaminan asuransi untuk semua jenis asuransi; jasa penjaminan asuransi
yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; jasa penjaminan emisi asuransi perjalanan; jasa penjaminan emisi
asuransi transportasi; jasa penjaminan emisi atas asuransi kendaraan; jasa penjaminan emisi efek/surat berharga; jasa
penjualan gudang; jasa penjualan real estat; jasa penukaran moneter, jasa pengeluaran uang tunai, penyediaan kartu dan
token pra bayar, jasa transfer uang; jasa penyedia informasi mengenai teknologi keuangan (finacial technology) melalui portal
situs web; jasa penyediaan dana; jasa penyediaan donasi; jasa penyediaan informasi asuransi perjalanan; jasa penyediaan
informasi asuransi transportasi; jasa penyediaan informasi bursa efek/saham; jasa penyediaan informasi di bidang investasi
dan keuangan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; jasa penyediaan informasi harga saham; jasa
penyediaan informasi terkait asuransi kendaraan; jasa penyediaan kutipan bursa efek/saham; jasa penyediaan kutipan harga
bursa efek; jasa penyediaan sponsor dalam bentuk dukungan finansial; jasa penyediaan transaksi keuangan yang aman; jasa
penyediaan layanan dompet digital untuk menyimpan dan mentransfer mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token
blockchain, dan aset digital lainnya; jasa penyediaan layanan keuangan terkait dengan sekuritas dan instrumen dan produk
keuangan lainnya, yaitu perdagangan dan investasi pada sekuritas, instrumen keuangan, aset digital, dan produk untuk orang
lain; jasa penyediaan informasi tentang mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya; jasa penyelesaian klaim
asuransi; jasa penyelesaian klaim reasuransi; jasa penyelesaian secara viatis; jasa penyewaan akomodasi perumahan
permanen; jasa penyewaan anjungan tunai mandiri [ATM]; jasa penyewaan apartemen; jasa penyewaan apartemen
berperabot; jasa penyewaan apartemen dan kantor; jasa penyewaan apartemen di komunitas apartemen; jasa penyewaan
apartemen, rumah, tempat komersial dan kantor; jasa penyewaan bangunan/gedung; jasa penyewaan bangunan/gedung dan
penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; jasa penyewaan bangunan/gedung untuk hunian permanen; jasa
penyewaan kabin untuk digunakan sebagai rumah permanen; jasa penyewaan kantor [lahan yasan/realestat]; jasa penyewaan
kantor untuk bekerja bersama; jasa penyewaan kotak brankas; jasa penyewaan mesin untuk menghitung atau menyortir uang
kertas dan koin; jasa penyewaan mesin untuk menghitung dan menyortir koin; jasa penyewaan mesin untuk menghitung dan
menyortir uang; jasa penyewaan mesin untuk menghitung dan menyortir uang kertas; jasa penyewaan mesin untuk
menghitung uang kertas dan koin; jasa penyewaan perumahan; jasa penyewaan perumahan buatan; jasa penyewaan
perumahan siswa; jasa penyewaan properti komersial; jasa penyewaan real estat; jasa penyewaan ruang kantor; jasa
penyewaan ruang komersial di pasar [lahan yasan/realestat]; jasa penyewaan rumah; jasa penyewaan tanah
pertanian/perkebunan/peternakan; jasa penyewaan tempat bisnis; jasa penyewaan untuk liburan, yaitu, penyewaan rumah
untuk liburan, kondominium, kabin, dan vila; jasa penyimpanan efek; jasa perantara pabean keuangan; jasa perbankan
investasi; jasa perbankan melalui telepon; jasa perbankan yang disediakan melalui telepon genggam/seluler; jasa
perdagangan akseptasi bank; jasa perdagangan derivatif keuangan; jasa perdagangan derivatif suku bunga; jasa
perdagangan efek, kontrak berjangka indeks efek/surat berharga, opsi efek, dan kontrak berjangka efek pasar domestik; jasa
perdagangan efek/surat berharga; jasa perdagangan efek/surat berharga dan kontrak berjangka indeks efek di pasar luar
negeri; jasa perdagangan efek/surat berharga dan obligasi; jasa perdagangan indeks pasar saham; jasa perdagangan
instrumen keuangan; jasa perdagangan instrumen keuangan dan komoditas; jasa perdagangan instrumen keuangan,
efek/surat berharga, saham, opsi dan produk turunan lainnya; jasa perdagangan kontrak berjangka efek/surat berharga pasar
domestik; jasa perdagangan kontrak berjangka efek/surat berharga pasar luar negeri; jasa perdagangan kontrak berjangka
indeks efek/surat berharga; jasa perdagangan kontrak berjangka suku bunga; jasa perdagangan kontrak efek/surat berharga;
jasa perdagangan kontrak saham; jasa perdagangan mata uang asing; jasa perdagangan mata uang virtual; jasa
perdagangan opsi efek/surat berharga; jasa perdagangan opsi efek/surat berharga dan kontrak berjangka efek pasar luar
negeri; jasa perdagangan saham; jasa perdagangan saham dan obligasi; jasa perencanaan anggaran [nasihat keuangan];
jasa perencanaan keuangan yang berkaitan dengan perpajakan; jasa perencanaan keuangan yang berkaitan dengan proyek
pembangunan; jasa perhitungan keuangan untuk orang lain, yaitu, perhitungan anggaran; jasa perhitungan keuangan untuk
orang lain, yaitu, perhitungan royalti; jasa pertukaran komoditas;; jasa pertukaran mata uang; jasa perwalian; jasa perwalian
efek/surat berharga; jasa perwalian kontrak berjangka keuangan; jasa perwalian properti lahan yasan/real estat; jasa
perwalian properti pribadi; jasa perwalian tanah; jasa perwalian uang; jasa perwalian uang, efek/surat berharga, properti
pribadi, dan tanah; jasa pialang asuransi kendaraan; jasa pialang asuransi perjalanan; jasa pialang asuransi transportasi; jasa
pialang efek; jasa pialang kapal pesiar; jasa pialang modal ventura; jasa pialang saham; jasa pialang saham dan obligasi; jasa
pialang surat-surat perjanjian lahan yasan/realestat; jasa pinjaman [pembiayaan]; jasa pinjaman berulang-ulang (revolving
loan); jasa pinjaman dan hipotek real estate; jasa pinjaman dengan jaminan; jasa pinjaman efek/surat berharga; jasa pinjaman
keuangan; jasa pinjaman konsumen; jasa pinjaman lunak; jasa pinjaman mahasiswa/pendidikan; jasa promosi (pembiayaan)
proyek real estat, renovasi real estat, pengerjaan instalasi real estat; jasa real estat untuk menghentikan penyitaan, yaitu,
manajemen hutang hipotek; jasa rekening tabungan; jasa rencana perawatan kesehatan; jasa restrukturisasi hutang; jasa
restrukturisasi keuangan; jasa sekuritas; jasa sekuritisasi pinjaman hipotek; jasa simpan pinjam; jasa sindikasi lahan
yasan/realestat; jasa sponsor keuangan; jasa tabungan; jasa transaksi keuangan online; jasa transaksi keuangan, yaitu,
penyediaan transaksi komersial yang aman dan pilihan pembayaran; jasa transaksi penukaran mata uang digital untuk unit
setara kas elektronik yang dapat dialihkan yang memiliki nilai tunai tertentu; jasa transfer mata uang asing; jasa wali lahan
yasan/realestat; jasa wesel; jasa yang berkaitan dengan asuransi; jasa yang berkaitan dengan surat kredit; jasa yayasan amal,
yaitu, penyediaan beasiswa, dukungan keuangan, investasi berkelanjutan, dan bantuan langsung untuk organisasi amal,
organisasi berdasarkan komunitas, dan badan pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat,
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dukungan sipil dan komunitas, kesenian, ilmu pengetahuan, lingkungan, keberlanjutan, keragaman, kebudayaan,
kewirausahaan sosial, dan dukungan atas filantropi; jasa-jasa kartu kredit dan kartu pembayaran serta jasa-jasa pemrosesan
transaksi pembayaran; jasa-jasa keuangan melalui jaringan komunikasi global; jasa-jasa keuangan, yaitu layanan pinjaman
peer-to-peer (p2p lending); jasa-jasa keuangan, yaitu pinjaman secara online; jasa-jasa moneter melalui jaringan komunikasi
global; jasa-jasa peminjaman uang (pembiayaan); jasa-jasa penyediaan dana; jasa-jasa penyediaan pendanaan/pembiayaan
dan penelitian yang diberikan kepada para peneliti dan para tenaga klinik untuk penyanggaan penelitian asli/original; jasa-jasa
perbankan dan keuangan secara online; jasa-jasa pinjam-meminjam; jasa-jasa transaksi keuangan secara elektronik melalui
jaringan komunikasi global; jasa/layanan donasi/sumbangan keuangan dan jasa/layanan penggalangan dana amal online;
jasa/layanan kartu hadiah pra-bayar, khususnya, menerbitkan sertifikat kartu hadiah yang dapat ditukarkan untuk barang atau
jasa; jasa/layanan pedagang/penjual (merchant), yaitu, jasa/layanan pemrosesan transaksi pembayaran; jasa/layanan
pemrosesan transaksi kartu kredit, kartu debit, dan kartu hadiah; jasa/layanan transaksi keuangan; jasa administrasi keuangan
dari ekonomi berbasis token virtual; jasa informasi keuangan yang disediakan secara elektronik di bidang keuangan,
perdagangan sekuritas, investasi, perantara pedagang efek; jasa informasi keuangan yang menampilkan nilai tukar;
jasa manajemen keuangan dan layanan investasi di bidang hedge fund aset digital, dana indeks aset digital, dana yang
diperdagangkan di bursa aset digital, reksa dana aset digital; jasa manajemen keuangan di bidang portofolio investasi aset
digital; jasa penerbitan token nilai atau kegunaan; jasa pengelolaan kas, yaitu memfasilitasi transfer setara kas elektronik;
jasa pengelolaan keuangan di bidang dana investasi aset digital; jasa pertukaran aset digital; jasa pertukaran mata uang,
yaitu, menukar token virtual dari nilai atau utilitas; jasa pinjaman margin, yaitu pinjaman aset yang memungkinkan peminjam
untuk menginvestasikan aset; jual beli tanah; kartu kredit, kartu debit dan layanan pemrosesan transaksi cek elektronik;
ketentuan asuransi pinjaman hipotek; ketentuan cek perjalanan; ketentuan kutipan premi asuransi; ketentuan mata uang
asing; keuangan, investasi dan manajemen aset real estat; kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan; kliring dan rekonsiliasi
transaksi keuangan melalui jaringan komputer global; kliring, finansial; koleksi amal; koleksi sumbangan amal dan
pengumpulan dana amal, untuk orang lain; kompilasi informasi asuransi; komputasi tingkat premi asuransi; konseling kredit;
konsultasi asuransi; konsultasi asuransi; konsultasi asuransi bangunan; konsultasi asuransi gigi; konsultasi asuransi jiwa;
konsultasi asuransi kebakaran; konsultasi asuransi kecelakaan; konsultasi asuransi kelautan; konsultasi asuransi kendaraan
bermotor; konsultasi asuransi kesehatan; konsultasi asuransi mobil; konsultasi asuransi pertanian; konsultasi asuransi real
estat; konsultasi asuransi rumah; konsultasi dalam bidang perbankan online dan jasa keuangan; konsultasi dan informasi
mengenai asuransi; konsultasi di bidang investasi ekuitas swasta; konsultasi di bidang perencanaan keuangan; konsultasi di
bidang pinjaman komersial; konsultasi di bidang pinjaman konsumen; konsultasi investasi; konsultasi investasi dana;
konsultasi investasi, broker dan layanan manajemen; konsultasi keuangan; konsultasi keuangan dan asuransi; konsultasi
keuangan dan konsultasi asuransi; konsultasi keuangan dan layanan informasi; konsultasi keuangan di bidang broker real
estat; konsultasi keuangan di bidang cryptocurrency; konsultasi keuangan di bidang manajemen risiko; konsultasi keuangan di
bidang mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token
digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; konsultasi keuangan di bidang merger dan akuisisi; konsultasi keuangan
di sektor energi; konsultasi keuangan program program tunjangan karyawan mengenai asuransi dan keuangan; konsultasi
keuangan terkait dengan pelaksanaan transaksi pembayaran tanpa uang tunai; konsultasi keuangan untuk pemenang lotere;
konsultasi keuangan yang berkaitan dengan akuisisi, kepemilikan dan penjualan instrumen keuangan, perusahaan dan
perusahaan (enterprise); konsultasi keuangan yang berkaitan dengan investasi; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan
investasi infrastruktur; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan investasi real estat; konsultasi keuangan yang berkaitan
dengan layanan kredit; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan layanan pinjaman siswa; konsultasi keuangan yang
berkaitan dengan perpajakan; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan pinjaman; konsultasi keuangan, yaitu, menyiapkan
anggaran dan memantau anggaran; konsultasi kredit; konsultasi kredit konsumen; konsultasi manajemen hutang; konsultasi
manajemen real estat; konsultasi manajemen risiko keuangan; konsultasi mengenai pembiayaan proyek energi; konsultasi
perbankan; konsultasi pinjaman keuangan; konsultasi real estat; konsultasi yang berkaitan dengan bantuan keuangan untuk
pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan investasi modal; konsultasi yang berkaitan dengan penilaian barang; konsultasi
yang berkaitan dengan penilaian keuangan aset kekayaan intelektual; konsultasi yang berkaitan dengan penjaminan asuransi;
konsultasi yang berkaitan dengan seni sebagai investasi; konsultasi yang berkaitan dengan urusan keuangan dan moneter;
konsultasi, penelitian dan informasi yang berkaitan dengan urusan keuangan; kutipan harga bursa; kutipan komoditas; layanan
KPR (perbankan); layanan agen anjak piutang; layanan agen estat; layanan agen estat dan penyewaan properti; layanan agen
kredit; layanan agen penagihan pembayaran; layanan agen perumahan; layanan agen real estat untuk penyewaan properti;
layanan agen real estat yang berkaitan dengan mencari apartemen untuk orang lain; layanan aktuaria; layanan akuisisi tanah;
layanan akun pensiun individu; layanan anjak kartu kredit; layanan anjungan tunai mandiri [ATM]; layanan apartemen,
kondominium, villa, dan jasa manajemen penyewaan kabin; layanan asuransi bersama; layanan asuransi dan garansi; layanan
asuransi dan jaminan jiwa; layanan asuransi dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; layanan asuransi garansi
diperpanjang; layanan asuransi gigi; layanan asuransi kecelakaan; layanan asuransi kesehatan; layanan asuransi
pertanggungjawaban umum; layanan asuransi pribadi; layanan asuransi rumah; layanan asuransi telepon seluler; layanan
asuransi untuk telepon seluler; layanan asuransi yang berkaitan dengan kendaraan; layanan asuransi yang berkaitan dengan
olahraga; layanan asuransi yang berkaitan dengan perlindungan harga untuk barang yang dibeli menggunakan kartu kredit;
layanan asuransi yang berkaitan dengan perlindungan pembelian untuk barang yang dibeli menggunakan kartu kredit; layanan
asuransi yang berkaitan dengan perpanjangan garansi untuk barang yang dibeli menggunakan kartu kredit; layanan biro
kredit; layanan bisnis investasi; layanan broker asuransi; layanan broker investasi keuangan; layanan broker real estat yang
berkaitan dengan pembebasan lahan; layanan broker real estat, manajemen, sewa guna dan penyewaan; layanan broker
sekuritas diskon; layanan broker terkait dengan pinjaman hipotek; layanan broker terkait dengan sewa-beli; layanan broker
untuk pinjaman hipotek; layanan broker yang berkaitan dengan berlangganan atau penawaran efek; layanan daftar real estat;
layanan daftar real estat untuk sewa perumahan dan sewa apartemen; layanan dana hemat; layanan debit langsung; layanan
eksekusi perdagangan efek otomatis; layanan ekuitas swasta, yaitu, layanan pembiayaan, penataan (structuring) dan
partisipasi (participating) dalam pembiayaan ekuitas dan utang, sumber investasi, identifikasi investor, memberi saran/nasihat
tentang materi-materi penggalangan/pengumpulan dana, mengidentifikasi potensi akuisisi dan target akuisisi, memberi
saran/nasihat tentang perencanaan dan pelaksanaan (execution) IPO; layanan eleemosynary di bidang donasi moneter;
layanan escrow online terkait dengan pertukaran layanan; layanan escrow real estat; layanan escrow untuk industri
perjalanan; layanan evaluasi, konsultasi dan keuangan yang berkaitan dengan real estat; layanan informasi keuangan yang
berkaitan dengan cryptocurrency; layanan informasi pasar keuangan; layanan informasi valuta asing; layanan informasi,
pemberian nasihat, konsultasi dan penelitian yang berkaitan dengan keuangan dan investasi; layanan investasi
cryptocurrency; layanan investasi dana ekuitas swasta; layanan investasi dana lindung nilai; layanan
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investasi dana real estat; layanan investasi ekuitas swasta; layanan investasi komersial; layanan investasi properti; layanan
investasi properti dan real estat; layanan investasi properti yang berkaitan dengan pengembangan properti dan real estat;
layanan investasi tanah dan bangunan (real-estate); layanan investasi utang; layanan investasi yang berkaitan dengan
ekuitas; layanan investasi yang berkaitan dengan sekuritas; layanan jaminan jiwa; layanan jaminan keuangan; layanan
jaminan kewajiban; layanan jaminan pembayaran money order; layanan jaminan pinjaman; layanan kartu biaya; layanan kartu
hadiah dan layanan kartu prabayar; layanan kartu kredit dan kartu debit; layanan kartu kredit dan kartu kredit; layanan kartu
kredit dan kartu pembayaran; layanan kartu kredit dan kartu tunai; layanan kartu kredit telepon; layanan kartu kredit, kartu
debit dan kartu tagihan; layanan kartu pembayaran; layanan kartu tunai; layanan kepercayaan investasi; layanan kepercayaan
investasi real estat; layanan kepercayaan perusahaan; layanan keuangan; layanan keuangan ekspor; layanan keuangan yang
berkaitan dengan kartu pembayaran; layanan keuangan yang berkaitan dengan transaksi dalam sekuritas dan komoditas;
layanan keuangan yang disediakan melalui Internet; layanan keuangan, yaitu, menyediakan informasi keuangan seperti
perdagangan pasar dan informasi kutipan surat berharga/ sekuritas (securities); layanan keuangan, yaitu, menyediakan,
memproses, memverifikasi dan mengotentikasi pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dan transaksi
pembayaran tagihan dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler; layanan keuangan, yaitu,
menyediakan, memproses, memverifikasi dan mengotentikasi pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung
dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler; layanan keuangan, yaitu, pemrosesan pembayaran
mobile dan transaksi tanpa kontak langsung, dan transaksi pembayaran tagihan dengan pengecer, pedagang, dan vendor
melalui perangkat seluler; layanan kliring untuk transaksi pembayaran; layanan konseling keuangan; layanan konseling utang;
layanan konsolidasi tagihan; layanan konsolidasi utang; layanan konsultasi asuransi; layanan konsultasi dan broker yang
berkaitan dengan asuransi jiwa; layanan konsultasi dan broker yang berkaitan dengan asuransi kecelakaan; layanan
konsultasi dan broker yang berkaitan dengan asuransi kendaraan; layanan konsultasi dan broker yang berkaitan dengan
asuransi kesehatan; layanan konsultasi dan broker yang berkaitan dengan asuransi mobil; layanan konsultasi dan broker yang
berkaitan dengan asuransi perjalanan; layanan konsultasi dan broker yang berkaitan dengan asuransi rumah; layanan
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan asuransi; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan broker
asuransi; layanan konsultasi dan konsultasi perbankan investasi; layanan konsultasi hutang; layanan konsultasi investasi
cryptocurrency; layanan konsultasi kepercayaan investasi real estat; layanan konsultasi reksa dana; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan asuransi dan reasuransi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan hibah keuangan; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan investasi dan keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan investasi dan pensiun; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan investasi keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan jaminan hidup; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan keuangan perusahaan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan keuangan pribadi;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan kontrol kredit dan debit; layanan konsultasi yang berkaitan dengan kontrol kredit
dan debit, investasi, hibah dan pembiayaan pinjaman; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen aset keuangan;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen investasi keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen risiko keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pembiayaan pekerjaan sipil dan proyek infrastruktur;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan pensiun; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan keuangan;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan keuangan dan investasi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
perencanaan pajak; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan pensiun dan pajak; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan reasuransi; layanan kredit dan pinjaman; layanan kredit konsumen; layanan kustodian (custodial) untuk
lembaga keuangan dan dana; layanan listing real estat untuk apartemen, kondominium, villa, dan kabin; layanan manajemen
apartemen; layanan manajemen investasi; layanan manajemen kas; layanan manajemen kepercayaan investasi real estat;
layanan manajemen kondominium; layanan manajemen kondominium hotel; layanan manajemen mata uang; layanan
manajemen real estat yang berhubungan dengan properti kondominium dan properti hotel; layanan manajemen real estat dan
properti; layanan manajemen real estat yang berkaitan dengan pembagian waktu; layanan manajemen real estat yang
berkaitan dengan tempat hiburan; layanan manajemen utang; layanan manajemen yang berkaitan dengan perumahan dan
real estat komersial; layanan mata uang digital; layanan mata uang kripto; layanan mata uang virtual; layanan modal ventura,
yaitu, menyediakan pembiayaan untuk perusahaan-perusahaan rintisan dan baru berkembang; layanan negosiasi
penyelesaian hutang; layanan pajak (keuangan); layanan pelaporan kredit; layanan pelaporan kredit bisnis; layanan
pemasangan kabel uang; layanan pembaruan sewa real estat; layanan pembatalan hutang menggunakan hasil asuransi jiwa,
cacat dan pengangguran; layanan pembayaran; layanan pembayaran administrasi; layanan pembayaran dompet elektronik
terkait dengan mata uang digital; layanan pembayaran e-wallet; layanan pembayaran elektronik; layanan pembayaran
elektronik yang melibatkan pemrosesan elektronik dan pengiriman data pembayaran tagihan berikutnya; layanan pembayaran
otomatis; layanan pembayaran perdagangan elektronik; layanan pembayaran tagihan; layanan pembayaran tagihan
elektronik; layanan pembayaran tagihan online; layanan pembayaran tagihan yang disediakan melalui situs web; layanan
pembayaran yang disediakan melalui alat dan perangkat telekomunikasi nirkabel; layanan pembiayaan; layanan pembiayaan
dan pinjaman; layanan pembiayaan hipotek atau penggadaian; layanan pembiayaan kembali; layanan pembiayaan pesawat;
layanan pembiayaan untuk pengamanan dana; layanan pemrosesan pembayaran; layanan pemrosesan pembayaran
elektronik; layanan pemrosesan pembayaran elektronik yang menggunakan teknologi biometrik untuk identifikasi dan
otentikasi; layanan pemrosesan pembayaran kartu loyalitas diskon; layanan pemrosesan pembayaran kode loyalitas diskon;
layanan pemrosesan pembayaran kupon loyalitas; layanan pemrosesan pembayaran poin loyalitas; layanan pemrosesan
pembayaran, yaitu, kartu kredit, kartu hadiah, kartu debit dan layanan pemrosesan transaksi kartu pra-bayar; layanan
pemrosesan transaksi keuangan, khususnya, kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan melalui jaringan komputer dan
komunikasi; layanan pemulihan tolak bayar; layanan pemulihan utang; layanan penagihan utang; layanan penarikan uang
tunai untuk bisnis; layanan pendebetan hutang dagang; layanan penelitian keuangan; layanan penerimaan cek elektronik;
layanan pengangkut asuransi; layanan pengembalian bea masuk; layanan pengembangan reksa dana; layanan penggalangan
dana bisnis online; layanan penggantian kartu dan uang tunai; layanan penggantian penipuan di bidang pembelian kartu
kredit; layanan pengiriman uang domestik; layanan pengiriman uang domestik disediakan secara online; layanan
pengumpulan dana; layanan pengumpulan dana amal untuk anak-anak dan orang-orang kurang mampu; layanan
pengumpulan dana amal untuk anak-anak kurang mampu; layanan pengumpulan dana amal untuk mempromosikan
kesadaran akan konservasi pohon dan lingkungan; layanan pengumpulan dana amal untuk mendukung penelitian medis;
layanan pengumpulan dana amal untuk mengirim anak-anak dan remaja dengan disabilitas ke perkemahan musim panas;
layanan pengumpulan dana politik; layanan pengumpulan tol; layanan pengumpulan tol elektronik; layanan penilaian; layanan
penilaian bisnis; layanan penilaian keuangan; layanan penilaian kredit keuangan; layanan penilaian pensiun; layanan penilaian
real estat; layanan penilaian risiko investasi; layanan penilaian rumah; layanan penilaian yang berkaitan dengan survei
bangunan, tanah dan properti; layanan penilaian, berbentuk penilaian keuangan; layanan penukaran mata uang; layanan
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penukaran uang; layanan penutupan untuk pinjaman hipotek; layanan penutupan untuk pinjaman hipotek, yaitu,
mempersiapkan dan mengatur dokumen penutupan pinjaman; layanan penyelesaian asuransi jiwa; layanan penyelesaian
utang; layanan penyerahan sewa real estat; layanan penyesuaian kerugian; layanan perantara keuangan; layanan perantara
terkait dengan penyewaan tanah; layanan perbankan dan asuransi; layanan perbankan dan investasi yang terkomputerisasi;
layanan perbankan dan keuangan; layanan perbankan dan pembiayaan; layanan perbankan disediakan melalui telepon
seluler; layanan perbankan elektronik; layanan perbankan elektronik melalui jaringan komputer global; layanan perbankan
investasi properti; layanan perbankan konsumen yang disediakan oleh serikat kredit; layanan perbankan mobile dan investasi;
layanan perbankan online yang dapat diakses melalui aplikasi selular yang dapat diunduh; layanan perbankan online yang
dapat diakses melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh; layanan perbankan otomatis; layanan perbankan teller machine
[ATM] otomatis; layanan perbankan terkomputerisasi; layanan perbankan yang berkaitan dengan penerimaan pembayaran
cicilan interval tetap; layanan perbankan yang berkaitan dengan setoran uang; layanan perbankan yang dapat diakses melalui
jejaring sosial; layanan perbankan, keuangan dan asuransi; layanan perdagangan cryptocurrency; layanan perdagangan efek;
layanan perdagangan keuangan elektronik; layanan perdagangan keuangan elektronik, yaitu pengelolaan aset digital; layanan
perdagangan mata uang digital; layanan perencanaan keuangan dan pemberian nasihat investasi; layanan perencanaan
keuangan online; layanan perencanaan reksa dana; layanan peringkat kredit; layanan pertanyaan kredit yang berkaitan
dengan asuransi; layanan pertanyaan kredit yang berkaitan dengan keuangan;; layanan pertukaran berjangka; layanan
pertukaran cryptocurrency; layanan pertukaran dan pemrosesan transaksi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital, token digital, token kripto dan pembayaran token utilitas untuk orang lain;
layanan pertukaran efek dan komoditas; layanan pertukaran efek keuangan; layanan pertukaran komoditas; layanan
pertukaran moneter; layanan pertukaran saham elektronik; layanan perumahan umum; layanan pialang; layanan pialang
diskon; layanan pialang energi; layanan pialang hipotek; layanan pialang surat berharga diskon online; layanan pinjaman
hipotek rumah yang disediakan oleh asosiasi simpan pinjam [S & Ls]; layanan pinjaman real estat; layanan properti real estat;
layanan real estat; layanan real estat yang berkaitan dengan manajemen tanah; layanan real estat yang berkaitan dengan
pembelian real estat; layanan real estat yang berkaitan dengan penjualan pusat perbelanjaan; layanan real estat yang
disediakan melalui jaringan komputer global atau Internet; layanan rekening kas online; layanan rekening tabungan
perusahaan; layanan reksa dana; layanan sekuritas; layanan transaksi mata uang; layanan transaksi pertukaran valuta asing;
layanan transfer dana; layanan transfer dana elektronik; layanan transfer mata uang; layanan transfer moneter; layanan
transfer uang; layanan verifikasi kredit bisnis; layanan verifikasi pembayaran berbasis blockchain; layanan wali amanat;
layanan yang berkaitan dengan mata uang Crypto, yaitu menyediakan informasi keuangan online, menyediakan informasi
yang berkaitan dengan keuangan dan investasi melalui sarana elektronik, perdagangan mata uang real-time online, layanan
keuangan terkomputerisasi, perdagangan instrumen dan komoditas keuangan, layanan pertukaran saham elektronik,
melakukan transaksi pertukaran mata uang asing untuk pihak ketiga, melakukan transaksi keuangan online, transfer dana
elektronik, layanan keuangan yang disediakan dengan cara elektronik, pemberian petunjuk investasi, pialang investasi dan
manajemen investasi, perdagangan opsi sekuritas dan surat berharga berjangka pasar asing, manajemen aset dan portofolio,
jasa penjualan perbankan dan perbankan investasi, perdagangan berjangka, perdagangan saham dan obligasi, transaksi
keuangan dan moneter, urusan moneter, pialang online untuk perdagangan dan transaksi yang berkaitan dengan mata uang
dan produk keuangan lainnya, mengatur transaksi keuangan, layanan transfer dana elektronik dan pembayaran, transfer dana
elektronik, pemrosesan pembayaran elektronik, layanan transfer moneter, melakukan transaksi keuangan online, transaksi
keuangan online, menyediakan informasi keuangan dan asuransi online dari database komputer atau jaringan komunikasi
global, layanan pembayaran elektronik, menyediakan informasi dan petunjuk tentang manajemen keuangan, transfer dana
untuk pembelian barang melalui jaringan komunikasi elektronik, layanan transaksi pembayaran, layanan perbankan terkait
bisnis, menyediakan informasi yang berkaitan dengan penerbitan voucher, penerbitan surat berharga yang dapat
diperdagangkan, penerbitan voucher dan token, penerbitan dan penebusan token, penerbitan voucher sebagai hadiah untuk
loyalitas pelanggan; layanan yang berkaitan dengan penyediaan keuangan untuk pembelian bangunan, rumah, real estat dan
tanah; lelang valuta asing dan/atau, logam mulia dan atau komoditas lainnya; lembaga untuk mengumpulkan pembayaran
utilitas gas; lembaga untuk mengumpulkan pembayaran utilitas tenaga listrik; manajemen Investasi; manajemen aset;
manajemen aset cryptocurrency; manajemen aset dan portofolio; manajemen aset keuangan; manajemen aset keuangan
untuk kondominium hotel; manajemen aset untuk pihak ketiga; manajemen bangunan [layanan real estat]; manajemen dan
disposisi aset; manajemen dana lindung nilai; manajemen investasi ekuitas publik; manajemen investasi ekuitas swasta;
manajemen investasi keuangan; manajemen investasi modal; manajemen investasi real estat; manajemen investasi terkait
dengan investasi dalam real estate, aset terkait real estate atau utang terkait real estate, dan sekuritas yang didukung oleh
real estate, bunga dalam real estate, aset terkait real estat atau utang terkait real estate; manajemen kepercayaan estat;
manajemen kepercayaan investasi; manajemen kepercayaan keuangan; manajemen kerugian finansial; manajemen
keuangan; manajemen keuangan biaya hunian bangunan; manajemen keuangan dan broker dana berjangka; manajemen
keuangan dan layanan broker di bidang ekuitas, futures, saham, obligasi dan sekuritas lainnya; manajemen keuangan dan
layanan investasi yang berkaitan dengan ekuitas; manajemen keuangan dan layanan investasi yang berkaitan dengan
sekuritas; manajemen keuangan dan layanan investasi yang berkaitan dengan sekuritas dan ekuitas; manajemen keuangan
dan layanan konsultasi; manajemen keuangan dari biaya bisnis dan aliran pembayaran bisnis; manajemen keuangan dari
program imbalan kerja; manajemen keuangan dari program imbalan kerja mengenai asuransi dan keuangan; manajemen
keuangan dari program imbalan kesejahteraan karyawan; manajemen keuangan dari program imbalan kesejahteraan
karyawan mengenai asuransi dan keuangan; manajemen keuangan dari rencana penyedia pilihan; manajemen keuangan dari
rencana stok karyawan; manajemen keuangan klaim asuransi; manajemen keuangan modal risiko; manajemen keuangan
pembayaran penggantian farmasi untuk orang lain; manajemen keuangan pembayaran penggantian kesehatan untuk orang
lain; manajemen keuangan pembayaran penggantian pasien untuk orang lain; manajemen keuangan pembayaran
penggantian pengobatan untuk orang lain; manajemen keuangan pengaturan penggantian kesehatan; manajemen keuangan
program penggantian pasien; manajemen keuangan proyek bangunan; manajemen keuangan proyek real estat; manajemen
keuangan proyek renovasi bangunan; manajemen keuangan saham; manajemen keuangan saham di perusahaan lain;
manajemen keuangan, analisis dan layanan informasi; manajemen kontrak real estat; manajemen kredit ekspor; manajemen
mata uang virtual; manajemen modal; manajemen pasar (real estat); manajemen pencatatan keuangan; manajemen
pengendalian kerugian asuransi; manajemen penyewaan properti; manajemen perumahan di pusat perbelanjaan; manajemen
portofolio dan layanan investasi; manajemen portofolio investasi; manajemen portofolio keuangan; manajemen portofolio
keuangan investasi real estat dari perumahan dan real estat komersial; manajemen portofolio properti; manajemen properti
real estat; manajemen properti untuk sewa; manajemen proyek untuk proyek real estat; manajemen real estat; manajemen
real estat bagi apartemen yang digunakan untuk berlibur, kondominium, vila, dan kabin; manajemen real estat dan
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perumahan; manajemen real estat dan properti; manajemen real estat dari komunitas pensiun; manajemen real estat dari
properti sewaan; manajemen real estat properti komersial; manajemen real estat rumah liburan; manajemen real estat,
perumahan dan tanah; manajemen real estate, termasuk di bidang pusat perbelanjaan; manajemen risiko asuransi;
manajemen risiko inflasi; manajemen risiko keuangan; manajemen risiko kredit; manajemen risiko likuiditas; manajemen risiko
mata uang asing; manajemen risiko pasar keuangan; manajemen risiko tingkat bunga; manajemen risiko volatilitas keuangan;
manajemen rumah (real estat); manajemen rumah apartemen; manajemen sewa guna real estat dalam bentuk mengatur
perjanjian sewa guna dan sewa untuk real estat; manajemen tanah; manajemen/pengelolaan mata uang digital, mata uang
virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens)
dan token utilitas; manajemen/pengelolaan portofolio investasi aset digital; mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan layanan
pemrosesan token utilitas untuk orang lain; mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain,
aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan layanan perdagangan token utilitas; materi
pengajaran audiovisual (tercetak); melakukan pembayaran pada kartu panggil jarak jauh prabayar untuk menit pengisian
ulang; melakukan studi kelayakan finansial; melakukan transaksi keuangan; melakukan transaksi keuangan secara online;
melakukan transaksi pasar modal; melakukan transaksi pembayaran tanpa uang tunai; melakukan transaksi valuta asing
untuk orang lain; melakukan urusan keuangan online; membangun reksa dana untuk orang lain; memberikan bantuan
keuangan kepada organisasi sosial, amal dan keagamaan; memberikan beasiswa menari; memberikan daftar real estat dan
informasi real estat melalui Internet; memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui database komputer;
memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui situs web; memberikan hibah dan penghargaan keuangan di
bidang kursus bahasa asing untuk tujuan amal; memberikan hibah dan penghargaan keuangan di bidang pelatihan bahasa
Arab untuk layanan amal; memberikan hibah dan penghargaan keuangan di bidang pendidikan untuk tujuan amal;
memberikan hibah keuangan; memberikan hibah penelitian; memberikan hibah penelitian di bidang seni; memberikan hibah
proyek untuk proyek kesadaran lingkungan; memberikan hibah uang kepada badan amal; memberikan informasi akun
investasi melalui telepon; memberikan informasi akun investasi online; memberikan informasi dan analisis melalui Internet di
bidang investasi keuangan; memberikan informasi dan data mengenai bursa efek; memberikan informasi dan penelitian di
bidang keuangan dan investasi keuangan; memberikan informasi dan saran di bidang investasi keuangan; memberikan
informasi dan saran di bidang keuangan; memberikan informasi dan saran di bidang penilaian keuangan; memberikan
informasi di bidang investasi dan keuangan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; memberikan informasi
di bidang keuangan dan investasi; memberikan informasi di bidang keuangan pribadi; memberikan informasi di bidang real
estat melalui Internet; memberikan informasi keuangan; memberikan informasi keuangan berdasarkan/sesuai permintaan (ondemand) dan real-time tentang mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; memberikan informasi keuangan dalam bentuk
mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital,
token kripto (crypto token) dan peringkat token utilitas; memberikan informasi keuangan dan saran keuangan melalui situs
web; memberikan informasi keuangan dengan cara elektronik; memberikan informasi keuangan di bidang mata uang digital,
mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto
token) dan pasar token utilitas; memberikan informasi keuangan melalui database komputer; memberikan informasi keuangan
melalui situs web; memberikan informasi keuangan pribadi dan saran keuangan melalui situs web; memberikan informasi
keuangan secara online; memberikan informasi keuangan yang berkaitan dengan kelayakan kredit perusahaan dan individu;
memberikan informasi keuangan yang berkaitan dengan nilai tukar; memberikan informasi online di bidang asuransi;
memberikan informasi pasar saham; memberikan informasi pasar saham dan pasar sekuritas melalui database komputer
online; memberikan informasi pasar saham melalui database komputer online; memberikan informasi pasar sekuritas;
memberikan informasi pasar sekuritas melalui database komputer online; memberikan informasi perbankan; memberikan
informasi pinjaman siswa; memberikan informasi real estat; memberikan informasi real estat yang berkaitan dengan properti
dan tanah; memberikan informasi reasuransi; memberikan informasi rekening bank melalui telepon; memberikan informasi
tentang pasar opsi melalui situs web; memberikan informasi tentang penjualan komoditas; memberikan informasi tentang
rencana asuransi kesehatan; memberikan informasi terkait dana hibah pendidikan melalui database yang dapat dicari secara
online; memberikan informasi terkait dengan broker asuransi jiwa; memberikan informasi terkait dengan broker asuransi nonjiwa; memberikan informasi terkait dengan pengumpulan dana amal; memberikan informasi terkait dengan perdagangan
komoditas berjangka; memberikan informasi terkait dengan perhitungan tarif premi asuransi; memberikan informasi terkait
dengan pertanggungan asuransi; memberikan informasi terkait dengan perwalian kontrak berjangka keuangan; memberikan
informasi terkait layanan penyimpanan aman untuk logam mulia; memberikan informasi terkait penilaian barang antik;
memberikan informasi terkait penilaian batu mulia; memberikan informasi terkait penilaian mobil bekas; memberikan informasi
terkait penilaian real estat; memberikan informasi terkait penilaian seni; memberikan informasi terkait penyesuaian klaim untuk
asuransi non-jiwa; memberikan informasi terkait penyewaan mesin teller otomatis [ATM]; memberikan informasi terkait
penyewaan tanah; memberikan informasi terkait perdagangan berjangka efek pasar domestik; memberikan informasi terkait
perdagangan berjangka indeks sekuritas; memberikan informasi terkait perdagangan efek; memberikan informasi terkait
perdagangan efek dan indeks berjangka di pasar luar negeri; memberikan informasi terkait perdagangan komoditas;
memberikan informasi terkait perdagangan opsi sekuritas; memberikan informasi terkait pialang berjangka indeks efek;
memberikan informasi terkait pialang opsi sekuritas; memberikan informasi terkait sumbangan amal sebagai bagian dari
perencanaan perumahan; memberikan informasi terkait transaksi valuta asing; memberikan informasi yang berkaitan dengan
asuransi; memberikan informasi yang berkaitan dengan futures sekuritas pasar domestik dan asing; memberikan informasi
yang berkaitan dengan hibah keuangan di bidang pendidikan melalui situs web; memberikan informasi yang berkaitan dengan
jaminan pertanggungjawaban dan penerimaan tagihan pertukaran; memberikan informasi yang berkaitan dengan keuangan
dan investasi melalui sarana elektronik; memberikan informasi yang berkaitan dengan keuangan melalui sarana elektronik;
memberikan informasi yang berkaitan dengan keuangan melalui situs web; memberikan informasi yang berkaitan dengan
layanan penyimpanan barang berharga; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan penyimpanan simpanan untuk
sekuritas; memberikan informasi yang berkaitan dengan manajemen keuangan program dan layanan penggantian farmasi;
memberikan informasi yang berkaitan dengan manajemen keuangan program penggantian pasien; memberikan informasi
yang berkaitan dengan penjaminan asuransi jiwa; memberikan informasi yang berkaitan dengan penjaminan emisi efek;
memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan bangunan; memberikan informasi yang berkaitan dengan perantara
perdagangan berjangka efek pasar luar negeri; memberikan informasi yang berkaitan dengan perantara perdagangan efek;
memberikan informasi yang berkaitan dengan perdagangan berjangka efek pasar luar negeri; memberikan informasi yang
berkaitan dengan pertanggungan asuransi jiwa; memberikan informasi yang berkaitan dengan urusan real estat melalui
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Internet; memberikan informasi, konsultasi dan saran di bidang keuangan; memberikan informasi, konsultasi dan saran di
bidang penilaian keuangan; memberikan informasi, konsultasi dan saran di bidang perbankan investasi; memberikan
informasi, peringkat, ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan instrumen keuangan melalui web; memberikan
informasi, peringkat, ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan obligasi melalui situs web; memberikan informasi,
peringkat, ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan reksa dana melalui situs web; memberikan informasi, peringkat,
ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan stok melalui situs web; memberikan investor dengan informasi keuangan;
memberikan jaminan keuangan; memberikan jaminan yang diperluas; memberikan layanan garansi tambahan untuk barang
yang dibeli menggunakan kartu kredit; memberikan penawaran harga asuransi kendaraan; memberikan penawaran harga
premi asuransi melalui sarana on-line, telepon dan surat; memberikan penilaian finansial atas kerusakan setelah bencana;
memberikan pinjaman dengan jaminan; memberikan pinjaman sementara; memberikan pinjaman siswa; memberikan
pinjaman yang dijamin dengan surat berharga; memberikan saran di bidang asuransi properti dan kecelakaan; memberikan
saran yang berkaitan dengan investasi real estat; memberikan saran yang berkaitan dengan pengaturan hipotek; membiayai
pinjaman untuk sistem keamanan dan pengawasan; membiayai, mengatur dan mengamankan pinjaman untuk orang lain;
membuat akun yang didanai yang digunakan untuk membeli barang dan jasa di Internet; memelihara akun escrow untuk
investasi; memelihara rekening hipotek escrow; memeriksa layanan akun; memeriksa pemrosesan dan layanan pembayaran
tagihan; memfasilitasi dan mengatur untuk pembiayaan dan penyaluran penggalangan dana dan donasi/sumbangan;
memfasilitasi pemindahan yang setara dengan uang elektronik; memfasilitasi pinjaman antara peminjam dan investor;
mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya;
memproses pembayaran kartu kredit; memproses pembayaran untuk menambahkan airtime ke layanan nirkabel prabayar
atau pay-as-go-go; memproses pembayaran untuk pembelian barang dan jasa melalui jaringan komunikasi elektronik;
menangani langganan dan penawaran sekuritas; menciptakan kemitraan strategis untuk tujuan penggalangan dana untuk
pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dukungan sipil dan komunitas, kesenian, ilmu pengetahuan, lingkungan,
keberlanjutan, keragaman, kebudayaan, kewirausahaan sosial, dan dukungan atas filantropi; mendistribusikan pembayaran
pinjaman kepada pemegang catatan melalui jaringan komputer global dalam bentuk pemrosesan elektronik; menganalisis dan
menyusun data untuk mengukur kinerja pasar keuangan; mengatur asuransi; mengatur hipotek; mengatur hipotek dan
pinjaman; mengatur investasi keuangan; mengatur keuangan untuk film; mengatur keuangan untuk program radio; mengatur
keuangan untuk program televisi; mengatur keuangan untuk proyek konstruksi; mengatur keuangan untuk proyek olahraga,
budaya dan hiburan; mengatur pembiayaan untuk proyek-proyek kemanusiaan; mengatur pinjaman; mengatur pinjaman dan
layanan peminjaman; mengatur pinjaman terhadap keamanan; mengatur sewa dan perjanjian sewa untuk real estat; mengatur
transaksi keuangan; mengelola beberapa sewa/penyewaan properti untuk orang lain; mengelola kartu debit untuk keperluan
bisnis; mengelola kartu hadiah untuk keperluan bisnis; mengelola kartu kredit untuk keperluan bisnis; mengelola kartu
pembayaran yang ditangguhkan untuk keperluan bisnis; mengelola kartu prabayar untuk keperluan bisnis; mengelola reksa
dana, dana investasi lahan yasan (real estate investment trusts / REITS), dan dana lainnya yang meliputi real estate, aset
terkait real estate, utang terkait real estate atau sekuritas yang didukung oleh atau real estate, bunga dalam real estate, aset
terkait real estate, atau terkait real estate utang; mengelola transaksi pembayaran untuk keperluan bisnis; mengeluarkan dan
menyediakan tanda terima untuk pembayaran elektronik dan transaksi pembayaran; mengumpulkan dan mengelola dana,
yaitu, mengumpulkan dana dari investor institusi dan individu dan menyediakan jasa manajemen/pengelolaan dana;
mengumpulkan dana untuk orang lain untuk biaya pendidikan tersier; mengumpulkan uang untuk organisasi kesejahteraan
hewan; menilai klaim asuransi; menjamin pembayaran biaya medis untuk pelancong; mensponsori keuangan pameran dan
acara untuk tujuan budaya dan pendidikan; menyediakan analisis/analitik data, pelaporan, dan layanan konsultasi di bidang
biaya klaim medis dan pengeluaran perawatan kesehatan; menyediakan asuransi perlindungan pembelian untuk barang yang
dibeli menggunakan kartu kredit; menyediakan beasiswa kuliah; menyediakan beasiswa musik; menyediakan beasiswa
pendidikan; menyediakan beasiswa sains; menyediakan beasiswa seni; menyediakan beberapa opsi pembayaran melalui
terminal elektronik yang dioperasikan pelanggan yang tersedia di tempat di toko ritel; menyediakan dan memperbarui indeks
keuangan; menyediakan dan memperbarui indeks keuangan dari nilai dan klasifikasi sekuritas, analisis, dan pelaporannya;
menyediakan dana untuk akuisisi dan merger bisnis; menyediakan dana untuk entitas komersial; menyediakan dana untuk
entitas nirlaba; menyediakan dana untuk lembaga penelitian; menyediakan dana untuk para penemu; menyediakan dana
untuk pemerintah; menyediakan dana untuk penemuan; menyediakan dana untuk pengembangan teknologi baru;
menyediakan dana untuk sewa-beli dan sewa; menyediakan dana untuk universitas; menyediakan dana untuk usaha
patungan; menyediakan fasilitas pinjaman dan kredit; menyediakan hibah proyek untuk proyek HIV / AIDS; menyediakan
hibah proyek untuk proyek kesadaran kesehatan; menyediakan hibah proyek untuk proyek lingkungan; menyediakan indeks
keuangan berdasarkan kelompok sekuritas tertentu/pilihan; menyediakan informasi bursa efek online dari database komputer
atau Internet; menyediakan informasi dalam bidang perbankan online, peminjaman, investasi, penganggaran, manajemen
keuangan, dan jasa keuangan; menyediakan informasi daring perihal jasa keuangan, perbankan, asuransi dan invetasi.;
menyediakan informasi keuangan dan asuransi secara online dari basis data komputer atau jaringan komunikasi global;
menyediakan informasi keuangan online dari basis data komputer atau Internet; menyediakan informasi mengenai investasi;
menyediakan informasi mengenai transaksi valuta asing; menyediakan informasi on-line yang berkaitan dengan layanan
keuangan, perbankan, asuransi dan investasi; menyediakan informasi online tentang asuransi dari basis data komputer atau
Internet; menyediakan informasi online tentang reasuransi dari database komputer atau Internet; menyediakan informasi yang
berkaitan dengan urusan keuangan dan moneter; menyediakan jasa/layanan pembayaran bergerak (mobile) elektronik untuk
orang lain; menyediakan layanan kartu biaya dan kartu prabayar nilai tersimpan, layanan (kartu) diskon dan kartu loyalitas;
menyediakan layanan kartu diskon dan layanan rabat/potongan harga lainnya sebagai bagian dari program loyalitas
pelanggan; menyediakan layanan pembayaran pinjaman; menyediakan layanan penggalangan dana untuk orang lain melalui
jaringan komputer global; menyediakan layanan pinjaman keuangan untuk pihak ketiga; menyediakan layanan transaksi
elektronik terkait dengan asuransi; menyediakan manajemen keuangan dari rekening pensiun melalui situs web; menyediakan
modal kerja; menyediakan modal ventura, modal pengembangan, ekuitas swasta dan pendanaan investasi; menyediakan
pembiayaan modal kerja untuk usaha kecil dan pemilik usaha kecil; menyediakan pemrosesan elektronik dan pelacakan
transfer dana elektronik; menyediakan pemrosesan elektronik transaksi kartu kredit dan debit dan pembayaran elektronik
melalui jaringan komputer global; menyediakan rabat di perusahaan yang berpartisipasi dari orang lain melalui penggunaan
kartu keanggotaan; menyediakan skema biaya pemakaman prabayar; menyediakan uang tunai dan potongan harga lainnya
untuk penggunaan kartu kredit sebagai bagian dari program loyalitas pelanggan; menyewakan kantor, toko, properti untuk
restoran, flat (flats) dan apartemen; menyewakan ruang kerja bersama dengan fasilitas kantor seperti ruang rapat, ruang untuk
customer service; menyiapkan dan mengatur dokumen penutupan pinjaman; menyusun keuangan, sekuritas, pertukaran
saham, perdagangan dan penawaran (quote), nilai indeks dan informasi pasar keuangan lainnya untuk tujuan bisnis; modal
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ventura dan investasi utang; nasihat keuangan di bidang waralaba; obligasi jaminan, penjualan komersial, dan pertukaran
serta dana investasi (investment trusts); organisasi koleksi amal; organisasi pengumpulan moneter; pembagian ekuitas real
estat; pembagian ekuitas real estat, yaitu, mengelola dan mengatur untuk kepemilikan dan kepemilikan bersama atas real
estat; pembaruan sewa real estat; pembayaran dan layanan kredit; pembebasan lahan untuk orang lain; pembelian dan
penjualan bangunan; pembelian dan penjualan tanah; pembelian, penjualan dan penukaran mata uang virtual atau
manajemen mata uang virtual elektronik; pembelian, penjualan dan penukaran mata uang virtual atau perantara pembelian,
penjualan dan penukaran mata uang virtual; pembentukan kepercayaan; pemberian dan penjaminan garansi serta
perpanjangan kontrak garansi; pemberian informasi di bidang real estat dengan cara menghubungkan suatu website ke
website lain yang menampilkan informasi real estat; pemberian informasi keuangan tentang saham; pembiayaan dan
pendanaan fasilitas pembangkit energi; pembiayaan dan pengadaan pembiayaan; pembiayaan ekuitas; pembiayaan ekuitas
publik; pembiayaan ekuitas publik dan swasta; pembiayaan ekuitas swasta; pembiayaan jaminan; pembiayaan mobil;
pembiayaan multiguna; pembiayaan pembebasan lahan; pembiayaan pembelian; pembiayaan pembelian konsumen;
pembiayaan pembelian sewa; pembiayaan penelitian medis; pembiayaan pengembangan produk; pembiayaan
pengembangan properti; pembiayaan pengembangan real estat; pembiayaan perusahaan; pembiayaan pinjaman;
pembiayaan pinjaman dengan jaminan; pembiayaan pinjaman rumah; pembiayaan pinjaman, pembiayaan real estat, investasi
real estat; pembiayaan piutang usaha; pembiayaan premi asuransi; pembiayaan proyek; pembiayaan proyek industri;
pembiayaan proyek pembangunan; pembiayaan proyek pengembangan real estat; pembiayaan real estat; pembiayaan sewa;
pembiayaan sewa beli; pembiayaan sewa mobil; pembiayaan sewa-beli; pembiayaan untuk militer; pembiayaan yang dijamin
secara finansial; pemrosesan dan transmisi elektronik dari data pembayaran tagihan untuk pengguna jaringan internet dan
komunikasi; pemrosesan elektronik dari kartu kredit, kartu debit, transfer dana elektronik, layanan kliring, cek elektronik, dan
pembayaran elektronik; pemrosesan elektronik dari klaim asuransi dan data pembayaran; pemrosesan elektronik pembayaran
elektronik melalui jaringan komputer global; pemrosesan elektronik pembayaran tagihan untuk pengguna jaringan komputer
dan komunikasi; pemrosesan elektronik transaksi kartu kredit melalui jaringan komputer global; pemrosesan klaim asuransi;
pemrosesan klaim reasuransi; pemrosesan pembayaran cek elektronik; pemrosesan pembayaran elektronik; pemrosesan
pembayaran elektronik melalui jasa dompet elektronik; pemrosesan pembayaran kartu debit; pemrosesan pembayaran kartu
kredit; pemrosesan pembayaran mata uang kripto; pemrosesan pembayaran pajak; pemrosesan pembayaran pajak fidusia;
pemrosesan pembayaran tagihan elektronik; pemrosesan pembayaran valuta asing elektronik; pemrosesan transaksi
asuransi; pemrosesan transaksi debit elektronik; pemrosesan transaksi kartu debit; pemrosesan transaksi kartu kredit;
pemrosesan transaksi kartu kredit elektronik; pemrosesan transaksi kartu toko; pemrosesan transaksi keuangan; pemrosesan
transaksi keuangan secara daring melalui database komputer atau melalui jaringan informasi global atau melalui
telekomunikasi atau perangkat seluler atau pada titik penjualan; pemrosesan transaksi pembayaran; pemrosesan transaksi
pembayaran melalui Internet; pemrosesan transaksi rekening tabungan; pemrosesan transaksi transfer bank; pemrosesan
transaksi tunai; pemrosesan transaksi tunai elektronik; pemulihan dan penagihan kredit; pemulihan hutang dan layanan agen
penagihan; penagihan hutang dan layanan pemulihan; penagihan pembayaran untuk barang dan jasa; penagihan utang
elektronik; penanaman Modal; penanaman modal; penanaman modal dalam sekuritas dengan dana bersama para pemegang
saham; penanggung-jawaban keuangan untuk hiburan dan acara serta kegiatan perusahaan dan budaya; penasehat real
estat; pencairan cek perjalanan; pendanaan penelitian di bidang produksi energi, pembangkitan, penggunaan, konsumsi, dan
efisiensi; penebusan/penukaran voucher belanja dan sertifikat hadiah; penelitian ekuitas; penelitian ekuitas bisnis; penelitian
keuangan; penelitian keuangan dan layanan informasi; penelitian keuangan di bidang manajemen risiko; penelitian
sejarah/riwayat properti riil; penerbitan nilai tersimpan dalam kartu; penerbitan cek; penerbitan cek bank; penerbitan cek
perjalanan; penerbitan cek perjalanan dan surat kredit; penerbitan dan penebusan token nilai; penerbitan dan pengelolaan
mata uang virtual elektronik; penerbitan kartu bank; penerbitan kartu biaya; penerbitan kartu debit; penerbitan kartu diskon
loyalitas pelanggan; penerbitan kartu hadiah prabayar; penerbitan kartu kredit; penerbitan kartu kredit prabayar; penerbitan
kartu nilai tersimpan; penerbitan kartu nilai tersimpan prabayar; penerbitan kartu nilai tersimpan untuk digunakan sebagai tiket
perjalanan elektronik; penerbitan kartu panggilan telekomunikasi prabayar; penerbitan kartu panggilan telekomunikasi
prabayar, yaitu, kartu prabayar SIM; penerbitan kartu pembayaran; penerbitan kartu pembayaran elektronik sehubungan
dengan skema bonus dan hadiah; penerbitan kartu pembayaran elektronik sehubungan dengan skema loyalitas pelanggan,
skema insentif, skema bonus dan skema hadiah; penerbitan kartu pembayaran prabayar; penerbitan kartu prabayar dan token
nilai; penerbitan kartu prabayar elektronik; penerbitan kode diskon loyalitas pelanggan; penerbitan kupon loyalitas pelanggan;
penerbitan letter of credit; penerbitan mata uang virtual elektronik; penerbitan mata uang virtual elektronik untuk permainan
online; penerbitan nilai benda berharga; penerbitan nilai benda berharga sebagai bagian dari skema keanggotaan pelanggan,
termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; penerbitan obligasi;
penerbitan pembayaran atas nilai benda; penerbitan poin loyalitas pelanggan; penerbitan sekuritas yang didukung hipotek;
penerbitan sertifikat hadiah yang kemudian dapat ditebus dengan barang atau jasa; penerbitan surat berharga yang dapat
diperdagangkan; penerbitan token bernilai dalam bentuk voucher hadiah; penerbitan token nilai; penerbitan token nilai dalam
sifat perangko perdagangan; penerbitan token nilai dalam sifat voucher restoran; penerbitan token nilai sebagai bagian dari
skema keanggotaan pelanggan; penerbitan token nilai sebagai hadiah untuk loyalitas pelanggan; penerbitan voucher;
penerbitan voucher belanja dan sertifikat hadiah; penerimaan pembayaran tagihan; penerimaan sumbangan amal moneter;
penerimaan sumbangan amal moneter untuk mendanai penelitian medis; penerimaan uang kertas; penerimaan,
pemprosesan, otentikasi, pengelolaan dan rekonsiliasi pembayaran elektronik dan transaksi pembayaran elektronik;
pengadaan hipotek untuk orang lain; pengadaan pinjaman; pengadaan sewa real estat; pengaturan dan penyediaan keuangan
bisnis; pengaturan dana (jasa keuangan); pengaturan penilaian klaim asuransi; pengaturan sewa untuk penyewaan harta
kekayaan; pengelolaan dan pengaturan kepemilikan bersama atas real estat; pengelolaan dana; pengelolaan dana ekuitas
swasta; pengelolaan dana investasi; pengelolaan dana investasi modal; pengelolaan dana luar negeri; pengelolaan dana
pensiun; pengelolaan dana untuk klien pribadi; pengelolaan efek yang terdaftar; pengelolaan fasilitas untuk real estat dan
properti; pengelolaan gedung; pengelolaan keuangan dana pensiun; pengelolaan keuangan modal investasi; pengelolaan
keuangan modal pengembangan; pengelolaan keuangan pembayaran penggantian untuk orang lain; pengelolaan keuangan
program beasiswa; pengelolaan keuangan program dan layanan penggantian farmasi; pengelolaan keuangan program dan
layanan penggantian pengobatan; pengelolaan keuangan program pensiun karyawan; pengelolaan keuangan rekening
pensiun; pengelolaan keuangan rekening tabungan; pengelolaan keuangan rencana perawatan kesehatan pra-bayar;
pengelolaan keuangan skema investasi kolektif; pengelolaan portofolio efek yang dapat ditransfer; pengelolaan reksa dana;
pengelolaan tanah dan bangunan pemukiman; pengelolaan tanah dan rumah apartemen; pengembangan dan pengelolaan
portofolio investasi; pengembangan properti dan real estat; penggalangan dana peringatan; penggunaan bersama real estat
yang disewakan untuk berlibur untuk jangka waktu tertentu; penggunaan bersama real estat yang disewakan untuk jangka
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waktu tertentu; penghitungan koin otomatis, penyortiran, dan layanan konversi; penghitungan, penyediaan dan pembaruan
indeks dan sub-indeks sekuritas keuangan untuk kepentingan pihak lain; pengiriman dana dengan menggunakan sarana
elektronik; pengoperasian real estate, yaitu pendirian bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; pengumpulan biaya
lisensi atas nama penulis dan penerbit dan membuat pembayaran ke pemilik hak cipta musik; pengumpulan dana amal;
pengumpulan dana amal melalui acara bowling; pengumpulan dana amal melalui acara golf; pengumpulan dana amal melalui
acara hiburan; pengumpulan dana amal melalui acara lari dan berjalan; pengumpulan dana amal melalui balapan sepeda
statis; pengumpulan dana amal melalui konser musik; pengumpulan dana amal melalui penjualan perangko amal;
pengumpulan dana amal untuk pencegahan dan pencegahan bencana; pengumpulan premi asuransi; pengumpulan
sumbangan moneter untuk tujuan amal; pengutipan harga bursa efek; penilaian ad valorem real estat; penilaian antik dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penilaian asuransi; penilaian barang antik; penilaian batu mulia; penilaian
batu mulia dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penilaian batu permata; penilaian berlian; penilaian berlian,
batu mulia dan logam mulia; penilaian cap; penilaian dan evaluasi real estat; penilaian dan pengelolaan real estat; penilaian
dan penilaian fiskal; penilaian fiskal; penilaian kekayaan intelektual; penilaian kerugian asuransi; penilaian keuangan; penilaian
keuangan aset kekayaan intelektual; penilaian keuangan atas kredit perusahaan dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; penilaian keuangan dalam menanggapi panggilan untuk tender; penilaian keuangan kredit perusahaan; penilaian
keuangan properti pribadi dan real estat; penilaian keuangan, layanan penyesuaian dan penyelesaian yang berkaitan dengan
klaim asuransi; penilaian klaim asuransi; penilaian koleksi mata uang; penilaian kuda; penilaian logam mulia; penilaian mobil;
penilaian mobil bekas; penilaian numismatik; penilaian perhiasan; penilaian real estat; penilaian real estat dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; penilaian real estat untuk keperluan pajak; penilaian risiko keuangan; penilaian seni;
penilaian seni dan evaluasi barang antik; penilaian seni dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penilaian
tanah; penilaian tanah dan bangunan pemukiman; penilaian untuk klaim asuransi properti pribadi; penilaian untuk klaim
asuransi real estat; penilaian untuk klaim asuransi yang berkaitan dengan properti pribadi; penilaian untuk klaim asuransi yang
berkaitan dengan real estat; penilaian, permintaan/pemeriksaan dan penelitian keuangan; penilaian, seleksi, akuisisi,
penaksiran, pialang, penyewaan, rental, tender, manajemen dan valuasi real estat; peningkatan keuangan; peningkatan
modal; peningkatan modal untuk akuisisi dan merger bisnis; peningkatan modal untuk usaha patungan; penjaminan anuitas;
penjaminan asuransi; penjaminan asuransi bangunan; penjaminan asuransi di bidang asuransi kewajiban profesional;
penjaminan asuransi gigi; penjaminan asuransi jiwa; penjaminan asuransi jiwa, kesehatan, properti, dan kerugian; penjaminan
asuransi kebakaran; penjaminan asuransi kebakaran laut; penjaminan asuransi kecelakaan; penjaminan asuransi kecelakaan
industri; penjaminan asuransi kelautan; penjaminan asuransi kendaraan bermotor; penjaminan asuransi kesehatan;
penjaminan asuransi kewajiban umum; penjaminan asuransi mobil; penjaminan asuransi non-jiwa; penjaminan asuransi
pertanian; penjaminan asuransi properti; penjaminan asuransi real estat; penjaminan asuransi rumah; penjaminan asuransi
transportasi laut; penjaminan dan administrasi asuransi perawatan kesehatan yang disediakan melalui jaringan komputer
global; penjaminan kredit pembeli; penjualan kredit; penjualan real estat; penukaran uang; penyedia bantuan riset mengenai
jasa bimbingan keuangan; penyedia basis data komputer elektronik online dengan fitur informasi sekuritas melalui jaringan
komputer global; penyedia informasi berupa berita dan ulasan, analisa dan laporan mengenai kinerja pasar dan harga obligasi
daerah dan berita serta analisa mengenai uang kas perusahaan dan kepatuhan perusahaan, berita serta analisa merger dan
akuisisi, informasi kepemilikan korporasi, informasi mengenai eksekutif korporasi dan keuangan, operasi pascadagang seperti
proses dagang dan pembayaran (settlement), alokasi, dan rekonsiliasi akun pada pasar sekuritas global; penyedia informasi
keuangan mengenai obligasi; penyedia informasi perdagangan sekuritas, yaitu klasifikasi sekuritas, broker, dealer, dan
emiten; penyedia jasa urusan tanah dan bangunan pemukiman; penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai data
keuangan; penyedia ruang rapat; penyediaan bantuan keuangan untuk program dan pelayanan untuk pihak lain untuk
pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dukungan sipil dan komunitas, kesenian, ilmu pengetahuan, lingkungan,
keberlanjutan, keragaman, kebudayaan, kewirausahaan sosial, dan dukungan atas filantropi; penyediaan daftar atau informasi
nilai tukar; penyediaan daftar real estat yang memfasilitasi transaksi kondominium dan transaksi real estat lainnya; penyediaan
dana investasi modal ventura; penyediaan database informasi mengenai daftar real estat perumahan di berbagai lingkungan
dan komunitas; penyediaan garansi untuk barang-barang yang diproduksi oleh pihak lain, yaitu komputer, tablet, televisi,
pemutar media, konsol video game, kamera digital, peralatan rumah tangga dan konsumen, sistem HVAC, pipa rumah tangga,
vakuum pusat, pemanas air panas, pelembab udara, penurun air, pelunak air, peralatan olahraga dan rekreasi, barang
olahraga, halaman rumput dan peralatan taman, peralatan listrik luar ruangan, perabot rumah tangga, cakram padat,
perangkat lunak komputer, mainan dan perhiasan; penyediaan garansi untuk barang-barang yang diproduksi oleh pihak lain,
yaitu perangkat keamanan rumah, sistem keamanan rumah, sistem otomasi rumah dan suku cadang untuk yang disebutkan di
atas.; penyediaan informasi atas perwalian kontrak berjangka panjang; penyediaan informasi mengenai agen untuk
berlangganan obligasi; penyediaan informasi mengenai agen untuk perantara agen yang mempercayakan dengan
perdagangan dengan komisi dalam pasar domestik sekuritas, indeks berjangka sekuritas dan opsi sekuritas; penyediaan
informasi mengenai agen untuk perdagangan berjangka komoditas; penyediaan informasi mengenai jasa perantara yang
berkaitan dengan langganan atau penawaran sekuritas; penyediaan informasi mengenai jasa yang berkaitan dengan surat
kredit; penyediaan informasi mengenai penawaran sekuritas; penyediaan informasi mengenai penerimaan deposit dan
penerimaan deposit cicilan interval tetap; penyediaan informasi mengenai penukaran uang; penyediaan informasi mengenai
penyediaan informasi pasar saham; penyediaan informasi mengenai penyimpanan barang berharga termasuk sekuritas dan
logam mulia; penyediaan informasi mengenai perantara sekuritas, indeks berjangka sekuritas, opsi sekuritas, dan kontrak
berjangka sekuritas pasar asing; penyediaan informasi mengenai perantara untuk likuidasi sekuritas; penyediaan informasi
mengenai pertukaran pembayaran dalam negeri; penyediaan informasi mengenai pinjaman dan diskon tagihan; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan penerbitan token nilai; penyediaan informasi yang menawarkan di bidang real estat
mengenai penyewaan, pembelian dan penjualan apartemen, kondominium, villa, dan kabin melalui portal website internet;
penyediaan informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan layanan akuisisi dan manajemen tanah dan bangunan
pemukiman terkait dengan pusat data, penyewaan ruang untuk pusat data, dan manajemen bangunan; penyediaan jasa-jasa
untuk melakukan pembayaran menggunakan kartu pra bayar melalui jaringan komunikasi global; penyediaan kredit modal
kerja dan pinjaman dalam segala jenis; penyediaan layanan pembayaran tanpa kontak elektronik; penyediaan layanan
pembiayaan dan modal ventura untuk perusahaan yang baru didirikan dan yang baru dirintis untuk perusahaan yang bergerak
bidang teknologi dan informasi; penyediaan layanan penggalangan dana amal dalam kaitannya dengan offsite karbon;
penyediaan pinjaman oleh serikat kredit; penyediaan semua layanan yang disebutkan di atas melalui sarana elektronik dan via
Internet; penyediaan situs web yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan
pembayaran; penyelenggaraan penagihan utang; penyelesaian pertukaran pembayaran domestic; penyelesaian transaksi
keuangan untuk saham, obligasi, sekuritas dan ekuitas untuk orang lain; penyesuaian klaim asuransi; penyesuaian klaim
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asuransi dan layanan penyelesaian; penyesuaian klaim di bidang asuransi; penyesuaian klaim untuk asuransi non-jiwa;
penyewaan apartemen; penyewaan apartemen, kondominium, villa, dan kabin beserta perabot dalam jangka pendek;
penyewaan apartemen, kondominium, villa, dan kabin yang menggunakan iklan berbayar per klik pada jaringan komputer
global; penyewaan atau rental bangunan; penyewaan dan pengelolaan residensial kondominium bagi pihak lain yang berlokasi
di dalam pengembangan hotel; penyewaan dispenser uang tunai; penyewaan flat; penyewaan kantor; penyewaan kantor, real
estate dan apartemen; penyewaan kondominium perumahan yang terletak di dalam pengembangan hotel; penyewaan mesin
pemrosesan atau penghitungan uang kertas dan uang logam; penyewaan pabrik; penyewaan properti komersial, industri, ritel
dan perumahan; penyewaan real properti; penyewaan ruang pusat perbelanjaan; penyewaan ruang toko serba ada;
penyewaan ruang untuk berdagang; penyewaan tanah; penyewaan tempat untuk berdagang makanan dan minuman;
penyewaan tempat usaha; penyewaan toko yang bebas bea [real estate]; penyewaan unit komersial di atas kapal pesiar;
penyewaan unit perumahan di atas kapal pesiar; penyiapan laporan keuangan; penyimpanan barang berharga termasuk surat
berharga dan logam mulia [layanan brangkas]; peramalan keuangan; perantara asuransi kendaraan bermotor; perantara hak
emisi; perantara kredit karbon; perantara pembelian kredit; perantara penerbitan kartu kredit; perantara perdagangan
berjangka sekuritas pasar luar negeri; perantara untuk asuransi dan kredit; perantara untuk sewa beli; perbankan; perbankan
elektronik dan layanan keuangan terkomputerisasi atau otomatis; perbankan elektronik melalui jaringan komputer global
[Internet banking]; perbankan hipotek; perbankan hipotek, layanan pinjaman dan broker; perbankan investasi; perbankan
komersial; perbankan komersial on-line; perbankan melalui jaringan komunikasi global; perbankan online dan jasa keuangan
melalui jaringan komputer global; perbankan online dan jasa keuangan yang dapat diakses melalui situs web atau aplikasi
bergerak yang dapat diunduh; perbankan pedagang; perbankan pedagang dan layanan investasi perbankan; perbankan
rumah; perbankan swasta; perdagangan berjangka; perdagangan ekuitas; perdagangan elektronik instrumen keuangan;
perdagangan emas; perdagangan instrumen keuangan, saham, opsi dan produk turunan lainnya secara online; perdagangan
karbon dioksida dan kredit emisi gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi; perdagangan keuangan; perdagangan
keuangan elektronik, yaitu, perdagangan bidang aset digital (digitized assets); perdagangan kliring untuk komoditas, futures
dan valuta asing; perdagangan komoditas; perdagangan mata uang; perdagangan mata uang real-time online; perdagangan
obligasi; perdagangan opsi; perdagangan opsi online di pasar pertukaran opsi; perdagangan valuta asing; perencanaan dan
manajemen keuangan; perencanaan hipotek; perencanaan kepercayaan keuangan; perencanaan kepercayaan perkebunan;
perencanaan keuangan; perencanaan keuangan untuk masa pensiun; perencanaan perkebunan; periksa layanan jaminan
pembayaran; periksa layanan pemulihan; periksa layanan pencairan; periksa layanan verifikasi dan pencelupan; periksa
pemrosesan; periksa verifikasi; perkiraan biaya; perpanjangan kredit ritel; persiapan dan analisis laporan keuangan; persiapan
laporan asuransi; persiapan laporan keuangan dan asuransi; persiapan laporan keuangan yang berkaitan dengan pembiayaan
proyek pembangunan; persiapan laporan keuangan yang berkaitan dengan proyek pembangunan; persiapan laporan kredit;
persiapan laporan peringkat kredit; persiapan laporan yang berkaitan dengan keuangan dan investasi; persiapan manajemen
properti riil (real property) dari laporan keuangan yang berkaitan dengan real estat; pertanyaan dan konsultasi kredit;
pertanyaan mengenai kredit; pertukaran keuangan; pertukaran mata uang asing; pertukaran mata uang dan saran; pertukaran
mata uang virtual elektronik; pertukaran moneter; perwalian uang, sekuritas, klaim moneter, properti pribadi, tanah, hak atas
tanah, hak atas permukaan bumi atau sewa atas tanah; pialang asuransi mobil; pialang investasi; pialang investasi modal;
pialang komoditas; pialang kredit; pialang mata uang; pialang opsi sekuritas; pialang pabean; pialang real estat; pialang
saham; pialang saham, komoditas, dan futures; pialang sekuritas dan mata uang; pialang tanah dan bangunan pemukiman;
pinjaman [pembiayaan] dan diskon tagihan; pinjaman angsuran; pinjaman dengan bayaran angsuran; pinjaman dengan
jaminan; pinjaman ekuitas rumah; pinjaman hipotek; pinjaman komersial; pinjaman online; pinjaman sementara; pinjaman
sewa-beli; pinjaman tanpa jaminan dan dengan jaminan; pinjaman terhadap sekuritas; proses pembayaran elektronik yang
dilakukan dengan kartu prabayar; refinancing hipotek; reksa dana; restrukturisasi hutang; restrukturisasi sewa real estat; saran
investasi; saran investasi komoditas; saran investasi, konsultasi, manajemen, administrasi, penelitian, perencanaan, dan
informasi yang berkaitan dengan keuangan; saran keuangan; saran keuangan di bidang waralaba; saran keuangan yang
berkaitan dengan pajak penghasilan; saran keuangan yang berkaitan dengan perencanaan pajak; saran keuangan yang
berkaitan dengan perencanaan pensiun; saran pinjaman; saran tentang penilaian fiskal; saran yang berkaitan dengan
investasi; sekuritisasi hipotek; setoran barang berharga; sewa guna tanah dan pemukiman; sewa pembiayaan; sewa real
estat; sewa sekuritisasi; sewa tempat komersial; sewa, pialang, penyewaan dan pengelolaan apartemen, kondominium, vila,
dan kabin; sewa-beli bangunan; sewa-beli fasilitas komputer; sewa-beli kendaraan darat; sewa-beli komputer; sewa-beli
peralatan kantor; sewa-beli peralatan medis; sewa-beli peralatan perawatan kulit; sewa-beli peralatan pertanian; sewa-beli
peralatan telekomunikasi; sewa-beli robot yang dapat diprogram pengguna; sewa-beli tanah; sewa-beli ternak; sewa-guna real
estat; sponsor keuangan; sponsor keuangan acara budaya; sponsor keuangan acara seni visual; sponsor keuangan acara
teater; sponsor keuangan dan pendanaan film; sponsor keuangan dan pendanaan program radio; sponsor keuangan dan
pendanaan program televisi; sponsor keuangan kompetisi berkuda; sponsor keuangan organisasi sosial, amal dan
keagamaan; sponsor keuangan untuk acara dansa; sponsor keuangan untuk kegiatan hiburan; sponsor keuangan untuk
kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; sponsor keuangan untuk kegiatan olahraga; studi kelayakan finansial; subrogasi
asuransi; survei kuantitas; token dan mata uang virtual untuk digunakan dalam permainan video (sebagai alat pembayaran);
transaksi kartu kredit elektronik; transaksi keuangan; transaksi keuangan dan moneter; transaksi keuangan online; transaksi
keuangan yang terkait dengan kepemilikan real estat milik orang lain; transaksi mata uang; transaksi menggunakan kartu
kredit dan debit dan cek secara elektronik semua melalui jaringan komunikasi global; transaksi moneter; transaksi valuta
asing; transfer dana elektronik; transfer dana elektronik dan layanan pembayaran; transfer dana elektronik melalui jaringan
telekomunikasi; transfer dana investasi dan layanan transaksi; transfer elektronik mata uang virtual; transfer elektronik mata
uang virtual untuk digunakan oleh anggota komunitas online melalui jaringan komputer global; transfer pembayaran untuk
pihak lain melalui internet; transfer uang secara elektronik; transmisi dana secara elektronik untuk pihak lain; underwriting
asuransi kecelakaan laut; urusan keuangan; urusan keuangan dan moneter; urusan keuangan dan moneter, yaitu, jasa
informasi, manajemen dan analisa keuangan; urusan keuangan, urusan moneter dan urusan real estat; urusan keuangan,
yaitu, manajemen keuangan, perencanaan keuangan, peramalan keuangan, manajemen portofolio keuangan dan analisis dan
konsultasi keuangan; urusan moneter; urusan moneter yang berkaitan dengan hubungan berlangganan pihak ketiga (third
party’s subscription) di dalam suatu platform aplikasi; urusan moneter, jasa agen pialang saham, jasa pertukaran dan
perdagangan mata uang; urusan perbankan, operasi bank dan kredit; urusan real estat; verifikasi kredit melalui jaringan
informasi komputer global===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033694
: 18/05/2021 14:41:14
:
: PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS, PT. THE UNIVENUS

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sinarmas Land Plaza Tower 2 Lantai 9, Jl. MH Thamrin No. 51, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10350
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SORBENT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Biru Tua, Abu-abu, dan Putih
: 16, 3, 5
: ===Kertas handuk; Kertas handuk basah; Tisu; Tisu kertas; handuk kertas; handuk kertas untuk tangan; handuk kertas yang
higienis; kertas serbet; kertas tissue kering; kertas tisu; kertas tisu untuk membuat kertas stensil; tissue kertas kering; tisu
dapur; tisu kering; tisu kertas; tisu kertas untuk membersihkan; tisu kertas untuk menghilangkan kosmetik; tisu kertas untuk
menghilangkan make-up; tisu kertas untuk penggunaan kosmetik; tisu pembersih terbuat dari kertas; tisu selulosa; tisu toilet;
tisu wajah kertas===
===Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi; Tissue basah;
Tissue wangi basah; Tisu basah; Tisu basah bayi; Tisu deodoran; Tisu diresapi sediaan pembersih untuk membersihkan
lensa; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu penyerap untuk wajah; Tisu yang diresapi dengan sediaan dan bahan pembersih dan
pemoles; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; deterjen, tissue basah; kain atau tisu diresapi dengan pembersih kulit;
penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk
wajah tidak mengandung obat; tisu (wipes) atau bantalan yang diresapi dengan persiapan atau bahan pembersihan,
pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan;
tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi;
tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk
penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan preparat anti-keringat untuk penggunaan
pribadi; tisu diresapi dengan sediaan berjemur; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi
dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan make-up; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan;
tisu diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan untuk hewan peliharaan; tisu
diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu kacamata diresapi dengan pembersih; tisu kertas diresapi untuk membersihkan
piring; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang sudah
direndam sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu sekali pakai
diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk kebersihan pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia
pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan komersial; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk
digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi
dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau
losion kosmetik; tisyu bayi===
===Kertas tissue diresapi dengan losion farmasi; Kertas tisu untuk kesehatan; Tissue yang diresapi dengan alkohol untuk
keperluan medis; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Tisu yang
mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; tissue diresapi dengan sediaan antibakteri; tisu antiseptik sekali
pakai; tisu basah antibakteri; tisu dan tisu diresapi dengan lotion dan krim farmasi; tisu disinfektan sekali pakai; tisu pelindung
kulit pelindung untuk penggunaan medis; tisu pembersih; tisu sanitasi sekali pakai; tisu sekali pakai diresapi dengan lotion
penolak serangga untuk digunakan manusia; tisu yang diresapi dengan desinfektan; tisu yang diresapi dengan sediaan medis;
tisu yang mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021033695
: 18/05/2021 14:43:46
:
: XU CAIYUN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.13 Laoshang Villagers Group, Zhiyuan Village, Xiangsi Township, Yueyang
County, Hunan Province, China
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DEKORASI RUMAH WALPAPER STICKER + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Ungu, Hitam dan Putih.
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha;
Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Administrasi sistem dan portal daring yang memungkinkan promosi kegiatan

740
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kebugaran dan kesehatan; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen ekspor-impor peralatan dan
perlengkapan bayi; Agen penjualan; Agen-agen Penjualan Elektronik; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui
jaringan-jaringan komputer global; Aktivitas konsultasi manajemen; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan;
Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Asistensi bagi konsumen untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa
melalui jaringan komputer global; Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; Counter untuk penjualan es krim;
DEPARTMENT STORE; Dealer motor; Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; Distribusi materi publisitas (selebaran,
prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk penjualan jarak jauh) baik yang melintasi perbatasan atau tidak;
Distributor Elektronik; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; Distributor peralatan dan perlengkapan
bayi; Distributor perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Gerai penjualan makanan dan
minuman; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan
komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan
penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode pemberian diskon hak istimewa; Impor, ekspor, promosi
penjualan untuk pihak ketiga dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata,
bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik;
Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Invoicing perpajakan; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen
penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik;
Jasa akunting; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk farmasi; Jasa distribusi; Jasa ecer yang berkaitan dengan
peralatan teknologi informasi; Jasa evaluasi komersial; Jasa grosir; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan
(merger) dan pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman;
Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa
konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan pelelangan
secara online; Jasa layanan pengadaan produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk
bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin dan instrumen-instrumen pneumatik atau hidrolik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan
komunikasi informasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
peralatan dan instrumen audio dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video,
atau penerima audio-video; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi
kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan
minuman; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated
External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat
berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di
bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik
untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran
gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA
untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu,
mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk
keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat
bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh
manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel
untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam),
mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap
debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara
elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk
keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk
keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot); Jasa
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layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real
estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel
dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium,
apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Jasa
marketing untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan
via website; Jasa pemberian nasihat mengenai produk farmasi untuk keperluan diet; Jasa pemesan dan penjualan barang
secara online; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari
pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan
mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat,
tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan
barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang
melalui pos atau remote control media elektronik dan melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa
pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa pengadaan teh hijau untuk orang lain;
Jasa pengurusan dan perijinan stnk; Jasa penjualan alat - alat berkemah; Jasa penjualan alat kendali jarak jauh; Jasa
penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan
barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan drone dan drone kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa
penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan
grosir untuk pemanas air, peralatan dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan permainan video yang
dapat diunduh; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan online untuk pakaian bersepeda;
Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda
listrik; Jasa penjualan parfum dan wewangian; Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan perlengkapan berkemah; Jasa
penjualan perlengkapan mendaki gunung; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan ritel dan
grosir untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik; Jasa penjualan suku cadang alat - alat
musik; Jasa penyediaan fasilitas biro bisnis; Jasa perantara komersial dalam bidang peralatan komunikasi yang portabel,
yaitu, handset, walkie-talkie, telepon-telepon satelit dan asisten digital pribadi (PDA), telepon-telepon bergerak; Jasa perantara
komersial untuk alat pemanas; Jasa perantara komersial untuk komputer-komputer; Jasa perantara komersial untuk mesin
dan perlengkapan kantor; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa
perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan
peralatan medis; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin; Jasa perantara komersial untuk
mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa
perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga; Jasa perantara komersial untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara
komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa
perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal
Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan
kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk
keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang
medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis,
sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan
kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan
medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagianbagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi
sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk diagnosa (diagnostic reagent) untuk keperluan medis; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan
tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga
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listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan
rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa perantara komersial untuk
produk-produk farmasi; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa perdagangan eksporimpor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang; Jasa periklanan dan pemasaran yang
dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari
pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan
bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral; Jasa pialang penjualan barang; Jasa
pialang untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan
komputer dan situs web (website); Jasa publisitas luar ruangan; Jasa ritel dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang
menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata
pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai
plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempattempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; Jasa ritel sehubungan dengan
pemutar media portabel; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; Jasa ritel yang berkaitan dengan tekstil,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (ecigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok,
korek api, alat penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok
elektronik; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir yang menampikan peralatan dan instrumen medis
untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan
rumah tangga; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang
menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian,
penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa
toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio,
video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko
retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer,
rekaman audio, publikasi elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan
instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika;
Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat
wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin;
Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan
penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Jasa-jasa kliping berita; Jasa-jasa penyediaan informasi, dan
layanan jual beli tentang akar rumput; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkat-perangkat keras dan barangbarang yang berkaitan dengannya; Kampanye pasar; Keagenan tenaga kerja; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Konsultasi
manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua
angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri
konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan,
asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan
bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan,
perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi; Konsultasi perdagangan produk
UMKM di dalam dan luar negeri; Konsultasi sarana dan pra sarana bagi kegiatan UMKM; Konsultasi yang berkaitan dengan
hubungan masyarakat; Layana agen penjualan yang menampilkan penggorengan; Layanan administrasi bisnis yang
disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan agen penjualan untuk pintu
lipat dari logam; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat non-logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan alas kaki
untuk mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat penggosok
tubuh; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat
gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan agen penjualan yang menampilkan
aparatus perawatan gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan bagasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
bantal Korea, Bangsuk; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan agen penjualan yang
menampilkan botol terisolasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan buku dan publikasi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan agen penjualan yang
menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan agen
penjualan yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kantong dengan penutup
untuk penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan karpet; Layanan agen penjualan yang
menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan
keranjang sampah; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen
penjualan yang menampilkan kertas perak; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan
elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali digital; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali elektrik
yang dapat dilipat; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
lemari bukan logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan panci
untuk memasak; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan agen penjualan yang menampilkan pemanggang; Layanan agen penjualan
yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan
agen penjualan yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen penjualan yang menampilkan penjernih udara untuk
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kendaraan; Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan
dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan perlengkapan mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sediaan untuk
memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan agen penjualan yang menampilkan serbet; Layanan agen
penjualan yang menampilkan setrika uap; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sterilisasi pengering
piring; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas kecil
untuk bepergian; Layanan agen penjualan yang menampilkan tembakau; Layanan agen penjualan yang menampilkan tempat
dan kotak sabun; Layanan agen penjualan yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tikar; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan
agen penjualan yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan tusuk gigi;
Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan agen
penjualan yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah
plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multiguna; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan agen penjualan
yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan lapisan
kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan peralatan memasak portabel untuk
penggunaan di luar ruangan; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk
penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan
pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas
rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca
lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain.; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan
dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang;
Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen
usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data tersebut
menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan distribusi dalam
bidang perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer, program permainan, konten permainan
komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan
fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan iklan yang
berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel
perangkat keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon,
potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain;
Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras logam; Layanan konsultasi
untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan manajemen
bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan manajemen risiko
bisnis; Layanan nasehat untuk informasi bisnis dan akuntansi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan
sosial dengan bisnis; Layanan pemrosesan kantor; Layanan pengaturan rapat perusahaan; Layanan pengembangan bisnis,
seperti menyediakan bantuan untuk perusahaan pemula milik pihak lain; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel
online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan penyedia informasi secara
daring termasik informasi terkait dengan pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu kredit.; Layanan penyedia
informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan perantara bisnis; Layanan perantara yang
berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan promosi dan publisitas; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan ritel
online barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki; Layanan ritel online
yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online
yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan dengan
tutup kepala; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian; Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar, minyak bumi, minyak,
pelumas, gemuk; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil;
Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko grosir yang menampilkan alas kaki untuk
mandi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan alat penggosok
tubuh; Layanan toko grosir yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko grosir yang menampilkan
alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan
toko grosir yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko grosir yang menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan
toko grosir yang menampilkan deterjen untuk keperluan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk abrasif untuk
menggosok kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko grosir yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko grosir yang menampilkan
kabinet dan lemari plastik; Layanan toko grosir yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
Layanan toko grosir yang menampilkan karpet; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan
domestik atau rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko grosir yang
menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan kertas perak; Layanan toko
grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko grosir
yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali digital; Layanan toko
grosir yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan
toko grosir yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan lemari
bukan logam; Layanan toko grosir yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko grosir
yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko grosir
yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir yang menampilkan pemanggang; Layanan toko grosir yang
menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan penggorengan; Layanan toko grosir yang
menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko grosir yang
menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko grosir
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yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak portabel
untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko grosir yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan
lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan serbet; Layanan toko grosir yang menampilkan
setrika uap; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat untuk
membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko grosir yang menampilkan tas
dan dompet; Layanan toko grosir yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko grosir yang menampilkan teko
kopi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan toko grosir yang menampilkan tepung
dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko grosir yang menampilkan tikar; Layanan toko grosir yang menampilkan
tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko
grosir yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan
makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko grosir yang
menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah rumah tangga
portabel multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko
grosir yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko ritel menampilkan selempang
jendela dari logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko ritel online; Layanan toko
ritel online menampilkan rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman video, dan produk yang
terkait dengan musik; Layanan toko ritel online yang menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang
menampilkan topi; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel untuk engsel
pintu dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat non-logam; Layanan toko
ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko ritel
yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang
dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko ritel yang menampilkan
alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang
menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang
menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus perawatan gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko ritel yang menampilkan blender tangan nirkabel;
Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko ritel yang menampilkan cangkir bukan logam mulia;
Layanan toko ritel yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan gantungan
baju; Layanan toko ritel yang menampilkan gulungan toilet; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk abrasif untuk
menggosok kulit; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko ritel yang menampilkan
kabinet dan lemari plastik; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
Layanan toko ritel yang menampilkan karpet; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan
domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko ritel yang menampilkan
keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan kertas perak; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak
esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak makanan
pendamping; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali digital; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko ritel yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara
untuk makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko ritel yang menampilkan
panggangan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang menampilkan
pemanggang; Layanan toko ritel yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan
pembungkus untuk penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel
yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang
menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel
yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan memasak portabel
untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko ritel yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya
untuk keperluan mencuci; Layanan toko ritel yang menampilkan serbet; Layanan toko ritel yang menampilkan setrika uap;
Layanan toko ritel yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat untuk membersihkan;
Layanan toko ritel yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet;
Layanan toko ritel yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko ritel yang menampilkan tempat dan kotak
sabun; Layanan toko ritel yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko ritel yang
menampilkan tikar; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang
menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko ritel yang
menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
dapur; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan
barang dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web secara ritel
online; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online;
MINI MARKET; Manajemen Usaha; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen bisnis dan layanan
konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare
dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan; Manajemen bisnis dan pengoperasian
hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain; Manajemen data; Manajemen usaha dan operasi
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pusat data; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Membantu perusahaan-perusahaan untuk
mendapatkan kontrak pemerintah; Memberikan informasi dan analisis yang berkaitan dengan data pasar ekonomi;
Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website);
Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan informasi,
berita, dan komentar di bidang bisnis hiburan; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web
ritel online orang lain; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi pelacakan mengenai pelacakan aset dalam
perjalanan, yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis;
PASAR SWALAYAN; PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pemasangan poster; Pemasaran dan periklanan pada
jasa keuangan dan asuransi; Pembelian Madu dan Hasil produksi madu; Pembukuan perniagaan; Pembukuan perusaahan;
Pemotongan pajak; Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Penelitain Perniagaan; Penelitian perniagaan
dan pemasaran madu; Penempatan personel, yaitu jasa penyediaan pekerja terlatih dan material untuk mengelola dan
mengerjakan pembersihan peralatan industri dengan benar, yaitu, reaktor, kapal, tangki, menara vakum, penukar panas,
perpipaan, kolom penyulingan, dan peralatan industri lainnya.; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan
barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengaturan dan
pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; Pengelolaan arsip perniagaan;
Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengelolaan informasi perpajakan; Pengelolaan laporan
proyek bisnis; Pengiklanan di surat kabar; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Penjualan
barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan
barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris
barang-barang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris peralatan
dan perlengkapan selam; Penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai data demografis; Penyediaan informasi
komersial melalui internet global; Penyediaan informasi komersial melalui jaringan komputer; Penyediaan informasi konsumen
melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi,
termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa layanan
informasi publisitas; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Penyediaan program penghargaan insentif bagi pelanggan melalui
pemberian hadiah bonus dan layanan insentif untuk perjalanan udara yang sudah berkali-kali, yaitu, fasilitas transit lounge
untuk relaksasi penumpang, layanan maskapai penerbangan prioritas khusus dengan layanan reservasi, peningkatan
pemrosesan tiket bandara, percepatan prosedur menunggu panggilan penerbangan, check-in prioritas, check-in lobi prioritas,
service center khusus dan jalur untuk kumpulan penumpang elite, prioritas khusus dan percepatan pemrosesan keamanan,
percepatan layanan penanganan di pintu masuk dan keberangkatan pesawat, peningkatan akomodasi tempat duduk,
peningkatan ruang pribadi termasuk hiburan khusus, koneksi komputer, peningkatan layanan penyediaan makanan dan
pemberian voucher dengan nilai-nilai yang telah ditentukan untuk penumpang elite, pengiriman bagasi prioritas, peningkatan
dan percepatan respons customer service untuk penumpang elite; Peragaan barang; Perbandingan harga dan evaluasi
berbagai produk; Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar komputer dan
perlengkapannya dan piranti lunak; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Periklanan
melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan,
pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang
sosialisasi untuk tujuan bisnis; Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman
video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi
penjualan akun kartu kredit melalui administrasi program pemberian insentif; Promosi penjualan produk elektronik, video
dan/atau audio untuk orang lain; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain melalui toko,
Internet atau katalog produk; Promosi penjualan untuk pihak lain melalui jaringan komputer; Pusat perbelanjaan komprehensif
melalui internet; Saran manajemen pemasaran; Supermarket bahan bangunan; TOKO SERBA ADA; Tempat penyelenggara
kursus penyelaman (diving) untuk tujuan komersial; Tempat yang menjual berbagai macam bir; Toko Eceran Elektronik; Toko
Grosir Elektronik; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko barang-barang grosir; Toko eceran aluminium; Toko eceran
yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran
yang menjual produk susu; Toko jam tangan; Toko kue; Toko makanan online; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman
online; Toko minuman panas dan dingin; Toko online dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang
merchandise karakter animasi; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko parfum; Toko perabotan;
Toko perlengkapan bayi; Toko yang menjual kosmetik; Toko yang menjual pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa
es dan buah; Toko-toko Grosir Elektronik; administrasi komersial untuk barang dan jasa bagi orang lain; administrasi pusat
data dalam bidang data besar (big data); administrasi usaha; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran
penjualan; advertising to promote the sale of products and the use of services by the point accumulation method or discount
privilege grant method; agen agregat penjualan dan penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen impor-ekspor; agen
penjualan barang baik eceran maupun grosir; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan
penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan
untuk mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perusahaan lokal dan
asing untuk memberikan penawaran untuk berbagai produk, yaitu, penetapan harga barang atau jasa; agen untuk penerbitan
kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; agency services
of products, services and company on the internet; analisa informasi bisnis; analisis biaya; analisis dan studi atas informasi
yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan lingkungan melalui penelitian pasar dan studi-studi
per-iklanan; analisis tren bisnis; analitik data bisnis, yaitu, mengumpulkan dan melaporkan data kebugaran, informasi
pembayaran dan data bisnis lainnya ke departemen sumber daya manusia serta bisnis kebugaran dan kesehatan; audisi
seniman pertunjukan (pemilihan personil); bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender; bantuan bisnis
untuk orang lain dalam pendirian organisasi kemanusiaan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan;
desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; distribusi bahan periklanan; distribusi barang promosi; distribusi barang-barang
(bukan layanan-layanan transportasi) (agen, grosir, layanan-layanan representatif); distribusi materi iklan dan penyebaran
pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distributor aluminium; general office work regarding management of
pecuniary claim by computer; grosir dan eceran film, rekaman suara, karya sastra, karya dramatis, karya musik dan karya
artistik; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan promosi perusahaan; iklan komersial; iklan komersial perusahaan;
iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan, promosi, dan layanan keagenan; informasi bisnis;
informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan pertanyaan bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk
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konsumen terkait dengan diet [tempat konsultasi konsumen]; informasi usaha untuk tinjauan umum perusahaan termasuk
pengoperasian usaha, ukuran bisnis dan informasi lainnya; issuing of trading stamp; issuing, clearing and managing point
cards; issuing, issuing intermediary and clearing of trading stamp, coupon, point accumulation type card and discount privilege
card; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); jasa agen
periklanan; jasa agen pesanan pembelian; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent
(manajemen bisnis seniman pertunjukan); jasa analisis pasar; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial;
jasa bantuan untuk perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa diskon (-untuk pengecer, untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk lembaran
dan gulungan aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk
perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk segar; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa eceran atau grosiran
untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa evaluasi statistik data pemasaran; jasa grosir dan eceran; jasa iklan dan promosi;
jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa informasi komersial yang disediakan oleh akses ke database komputer;
jasa jasa katalog toko eceran; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi manajemen; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa
konsultasi rekrutmen bisnis; jasa konsultasi usaha mengenai distribusi komersial dan penyediaan informasi yang berhubungan
dengannya; jasa konsultasi yang berhubungan dengan kontrak untuk pembelian barang; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis,
manajemen bisnis dan pemasaran; jasa kumpulan statistik untuk bisnis; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas
organisasi dan sumber daya); jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa manajemen
bisnis di bidang pendidikan; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa organisasi dan manajemen program
promosi insentif dan penjualan; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa pembuatan indeks informasi, situs dan
sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya untuk pihak lain;
jasa penagihan; jasa penelitian dan konsultasi yang berkaitan dengan promosi, operasi, dan penjualan di pasar domestik dan
luar negeri barang dan jasa yang diproduksi di Taiwan, yaitu, konsultasi riset pasar; jasa penerbitan, pengelolaan dan
penyelesaian kupon dan poin untuk mempromosikan barang dan jasa; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran
secara online; jasa penggabungan (merger) dan akuisisi bisnis; jasa pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan;
jasa pengumpulan data; jasa penilaian perusahaan; jasa penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa penjualan dan
publisitas; jasa penjualan grosir produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan
ikan; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan
produk baja ringan; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan ritel produk garam
kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan farmasi; jasa penjualan: atap baja ringan
,galvalum, reng, hollow, atap Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium, kanal c; jasa penyaluran gas secara ritel
(eceran); jasa penyediaan data bisnis; jasa penyediaan portal online berbasis web yang memberikan pelanggan akses ke
informasi akun penjualan mereka, informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan pesanan,
informasi manajemen inventaris, dan informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia; jasa
perdagangan aluminium; jasa perdagangan gas; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan
promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa periklanan,
pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial;
jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi
(optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu,
penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang lain; jasa prakiraan ekonomi; jasa produksi iklan; jasa promosi dan
pemasaran secara online; jasa ritel; jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak
beralkohol; jasa sistemisasi data dalam database komputer; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa toko retail
secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala,
dan alas kaki; jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; jasa untuk membantu membangun jaringan kontak bisnis; jasa
untuk memperoleh statistik bisnis untuk orang lain; jasa yang berkaitan dengan analisis data usaha dalam transaksi
konsumen dan perilaku konsumen; jasa-jasa analisis dan studi informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini)
para konsumen dan tindak tanduk (behaviour) melalui penelitian pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa grosir terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasajasa konsultasi yang berkaitan dengan pencaharian karyawan-karyawan; jasa-jasa loyalitas pelanggan sehubungan dengan
jasa-jasa hotel dan resor; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan
komersial dan periklanan; jasa-jasa pemilihan (seleksi), penilaian dan pemeriksaan kesehatan pada karyawan untuk tujuan
pencaharian (penerimaan) karyawan; jasa-jasa penempatan dan pencaharian para karyawan untuk sementara; jasa-jasa
pengorganisasian untuk menggelar acara dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang makanan hewan untuk tujuan
promosi; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa strategi perniagaan; jasa-jasa toko ritel
online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga;
jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola,
menyalurkan dan melayani periklanan, untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan
kinerja periklanan; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan
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diklasifikasikan melalui jaringan komputer global; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari
Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan
tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi
dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa
rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi data untuk orang lain; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet
dan jaringan elektronik, komputer dan jaringan komunikasi lainnya; kompilasi laporan medis; kompilasi purwa rupa
(prototypes) bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; konsultasi bisnis dan informasi bisnis untuk menyediakan
program komputer pada jaringan data; konsultasi bisnis di bidang telekomunikasi; konsultasi bisnis mengenai kegiatan
pemasaran; konsultasi usaha di bidang sistemasi informasi ke dalam database komputer; konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor; kutipan harga untuk barang atau jasa; layanan
administrasi dan manajemen personalia dan sumber daya manusia; layanan agen produk, layanan dan perusahaan di
internet; layanan analitik bisnis; layanan berbasis langganan menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang
dapat diunduh; layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak untuk
digunakan dalam analisa bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis dan
layanan bantuan bisnis; layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis, yaitu,
menyediakan informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan
pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data komputer; layanan bisnis, yaitu, penyediaan database komputer
mengenai pembelian dan penjualan berbagai macam produk dan layanan pihak lain; layanan eceran atau grosir untuk
peralatan CCTV; layanan eceran atau grosir untuk peralatan sistem keamanan; layanan eceran untuk pelumas dan bensin;
layanan evaluasi bisnis; layanan grosir untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk tempat tidur untuk hewan; layanan
grosir untuk yogurt beku; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan,
pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok,
gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal
selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan
mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan dan pemasaran secara daring
untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan
konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan perencanaan dan pemulihan bencana;
layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk memungkinkan entitas
bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-profit organizations)
untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang lebih besar ke jaringan
komunikasi global; layanan konsultasi pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis, manajemen
bisnis, organisasi bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan manajemen bisnis; layanan manajemen
hubungan pelanggan; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pemasaran email; layanan
pemasaran online; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan pemesanan online yang menampilkan musik dan video yang
direkam sebelumnya; layanan penagihan; layanan pencarian dan penempatan eksekutif; layanan pencarian informasi di
internet dengan menggunakan program kecerdasan buatan untuk orang lain; layanan pencarian informasi yang dilaksanakan
dengan menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain; layanan penempatan magang; layanan pengaturan dan
pelaksanaan pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan penyediaan
informasi bisnis, konsumen, dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan perencanaan
karir, penempatan tenaga kerja, dan informasi; layanan perencanaan media; layanan periklanan dan manajeman untuk
penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah,
kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket
berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu,
sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan
berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan;
layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan ritel atau layanan grosir untuk foto dan gambar yang dapat diunduh;
layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak
permainan untuk mesin permainan video untuk penggunaan di rumah dan permainan yang dapat digenggam dengan layar
kristal cair; layanan ritel lilin wangi; layanan ritel online; layanan ritel untuk makanan hewan peliharaan; layanan ritel untuk
peralatan golf; layanan ritel untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel untuk persiapan dokter hewan; layanan
ritel untuk produk susu; layanan ritel untuk sepatu; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk tas dan dompet kulit; layanan
ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan ritel yang
berkaitan dengan utas; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan
minuman; layanan rujukan dan penempatan pribadi; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35; layanan
tampilan merchandising bisnis; layanan toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan persiapan
wewangian; layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan toko online yang menampilkan jasa Pengaturan
dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel di bidang buku, majalah, majalah,
buletin, jurnal dan publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian umum, disediakan melalui Internet dan
komputer lainnya, jaringan elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program
televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel menampilkan kacamata; layanan toko ritel
menampilkan payung; layanan toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan
CCTV; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online yang menampilkan
hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel online yang menampilkan
mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk audio dan video,
headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan aksesorisnya;
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layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan
jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan untuk analisa data besar (big data);
layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan
pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan
pendirian resort hotel, motel, dan restoran; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis seniman
pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi kantor kesemuanya berhubungan
dengan permainan golf; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi
bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan pemasaran; manajemen kantor yang terkomputerisasi;
melakukan survei pasar; membantu dalam eksploitasi atau pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk
pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu penyediaan layanan konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan
mewah untuk memungkinkan mereka mendistribusikan kelebihan stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim
sebelumnya; membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang dan konsultasi pemasaran; memberikan
informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan laptop; memfasilitasi pertukaran dan penjualan dari jasa dan
produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara
menyalurkan iklan video di internet; mempromosikan barang dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain,
dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi
T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya; mempromosikan kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai
masalah yang melibatkan akses ke internet untuk populasi global; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP
untuk paket hiburan langsung; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi
video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi
untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan
komersial dalam hiburan interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan
permainan video; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam energi yang dapat
diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; menyediakan
direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan
sosial lainnya; menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet;
menyediakan informasi tentang manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin; menyediakan
layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions)
untuk bisnis industri dan komersial; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet; menyiapkan dan menempatkan iklan
luar ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran
(expositions) untuk perusahaan industri dan komersial; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri
dan komersial; minimarket; nasehat manajemen; negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau
pemain musik; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis
atau iklan; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; pekerjaan kantor secara umum
tentang pengelolaan klaim uang oleh komputer; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain;
pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan bisnis; pemasaran kata-kata melalui mulut; pembaharuan
dan pemeliharaan data dalam pusat data komputer; pemberian informasi kepada konsumen di bidang restoran dan makanan,
yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan ulasan restoran; pemrosesan pesanan
administratif; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pencarian
data dalam komputer untuk pihak lain; pencarian database melalui komputer; penelitian dan survei bisnis; penelitian
pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; penempatan produk cetakan dalam
amplop (surat langsung); penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon diskon elektronik)
untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; penerbitan sertifikat hadiah yang memungkinkan untuk ditukar dengan
barang atau jasa; penerbitan stempel perdagangan; penerbitan, pengelolaan, kliring kartu poin untuk mempromosikan
penjualan produk atau menyediakan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon
diskon untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya;
penerbitan, pengelolaan, kliring poin untuk mempromosikan penjualan produk dan menyediakan jasa; penerbitan,
pengelolaan, kliring poin yang dapat diakumulasikan yang diberikan kepada pengguna sesuai dengan harga pembelian
barang dan jasa yang dapat ditukar dengan barang atau jasa atau ditawarkan untuk diskon dan pemyediaan informasi terkait
dengannya; penerbitan, perantara penerbitan dan kliring stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu
diskon
istimewa/ khusus; penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau layanan penyediaan promosi; pengadaan jasa untuk keperluan lain (pemesanan barang dan jasa
untuk keperluan bisnis); pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain); pengadaan
kontrak untuk orang lain; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial;
pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan
transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengecer
toko serba ada; pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas; pengelolaan hubungan pelanggan; pengelolaan laporan bisnis;
pengelolaan resiko bisnis; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising);
pengkajian pemasaran; pengkinian materi periklanan; pengkoordinasian strategi pemasaran pihak ketiga; pengoperasian
usaha situs komunitas di Internet; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan; pengumpulan
data dan analisis statistikal; pengumpulan informasi kedalam database; pengumpulan poin dan poin kliring untuk
mempromosikan penjualan produk dan jasa; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan lagu secara
digital melalui jaringan online; penjualan telepon seluler baik secara online maupun secara langsung; penyatuan, untuk
kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari ritel barang dagangan umum dan situs web dalam jaringan
komunikasi global; penyebaran bahan iklan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan;
penyebaran materi pemasaran; penyedia sistem berbasis web dan portal daring di bidang pemanfaatan sumber daya manusia
dan pusat kebugaran, yaitu, untuk memungkinkan pemanfaatan departemen sumber daya manusia menggunakan pusat
kebugaran untuk menawarkan layanan kepada karyawan, untuk mengelola partisipasi mereka dan untuk penyusunan laporan;
penyediaan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian komputer dan sistem komputer; penyediaan bantuan
bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan barang-barang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel; penyediaan
fungsi kegiatan perkantoran; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi komersial yang berkaitan
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dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi komputer; penyediaan informasi mengenai artikel surat kabar, majalah
atau buku melalui Internet; penyediaan informasi mengenai hadiah untuk promosi penjualan; penyediaan informasi mengenai
penjualan dan urutan penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi mengenai penjualan produk;
penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan informasi tentang dunia Kerja, Bisnis melalui
situs web; penyediaan informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola
sebagai data elektronik) untuk promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan; penyediaan informasi yang berhubungan
dengan harga dan penjual produk; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce;
penyediaan jasa publikasi dan informasi pasar konsumen secara daring; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan
katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode,
tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan,
peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan
penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan
segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara,
pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan jasa ritel online dari situs web
internet yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan,
peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di
kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan
laporan bisnis dan / atau komersial; penyediaan layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan
sumber daya perangkat lunak; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
penyediaan pasar online; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan ruang di Internet
untuk periklanan; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang pada halaman utama
Internet untuk mengiklankan barang dan jasa; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari
penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha); penyelenggaraan analisis bisnis survei riset
pemasaran; penyelenggaraan bisnis dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data; penyelenggaraan
pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian
konsumen dan iklan; penyelenggaraan survei riset pemasaran; penyelidikan, pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan
informasi mengenai sistem stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus;
penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan terbaru; penyewaan bahan publisitas; penyimpanan data dan pemrosesan
data; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya;
perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang melalui Internet; perdagangan barang; perdagangan eceran
komputer bekas; perekrutan dan pengelolaan pedagang dan anggota stempel perdagangan, kupon, kartu akumulasi poin,
kartu manfaat diskon untuk promosi penjualan atau promosi penjualan; perekrutan dan pengelolaan pedagang, anggota kartu
poin untuk promosi penjualan; perekrutan tenaga kerja; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk
orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk
tujuan promosi; perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media;
periklanan situs bisnis; periklanan, pemasaran, riset pasar; perkiraan dan analisis ekonomi; pernerbitan, pengelolaan, kliring
poin (termasuk poin elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi
terkait dengannya; persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; persiapan milis; persiapan, produksi, dan
penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara
para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan para pelaksana perniagaan (business); presentasi barang melalui media
komunikasi untuk keperluan pengecer; produksi iklan, yaitu, produksi bahan iklan; promosi atas undian berhadian, kompetisikompetisi dan insentif-insentif kepada para pelanggan; promosi penjualan; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi
penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; proses dan verifikasi data yang
terkomputerisasi; providing information the sale of goods offered in the form of shopping malls on internet websites; provision
of business data; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi naskah publisitas/iklan; publisitas dan layanan
pemasaran; publisitas iklan industri dan komersial; recruitment and management of trading stamp, coupon,
point accumulation type card franchise, member; registrasi kendaraan dan layanan pemindahan hak; rekrutmen dan
manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan; riset bisnis dan pemasaran;
segmentasi (pembagian) dan profilisasi data pasar; semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer,
jaringan informasi dan/atau internet; show room (ruang pamer) penjualan mobil bekas; sistemasi informasi ke dalam database
komputer; sistematisasi data dalam database pusat; skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema
insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang dan jasa melalui layanan
telepon dan / atau komputer online; sponsor promosi balapan sepeda; sponsor promosi organisasi yang mempromosikan
pengelolaan dan pelestarian lingkungan; stan penjualan makanan ringan; stan penjualan minuman; studi pasar terkait dengan
layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; supermarket; tata buku; toko; toko bangunan; toko eceran; toko eceran bahan
bangunan; toko grosir; toko online dan offline untuk barang-barang selam; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko
retail handphone; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi; toko roti; toko yang menjual
perhiasan; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produkproduk kopi dan barang-barang terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam
mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

Tipe Merek

: Merek Kata

: DID2021033696
: 18/05/2021 14:44:50
:
: Hardwood Pte Ltd

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: JELLY DI MULUT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 30
: ===Agar-agar buah (gula-gula); Beras; Biskuit kering; Kakao; Kue; Kue kering (pastri); Kue-kue; Makanan ringan berbahan
dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Mie; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu; Minuman
coklat dengan atau tanpa susu; Olahan yang terbuat dari sereal; Vermiseli pita; biskuit; biskuit malt; bumbu; bumbu masak;
coklat; cuka; es krim; es yang dapat dimakan; garam; gula-gula; hamburger [sandwich]; jeli buah [gula-gula]; karamel
[permen]; kopi buatan; kue-kue gurih; kukis (kue kering); madu; makanan ringan berbahan dasar sereal; mie instan; minuman
berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar teh;
minuman kopi dengan campuran susu; moster; permen; permen peppermint; puding; puding beku; rempah-rempah; roti*; royal
jelly *; saus; sediaan-sediaan berbahan dasar sereal; sereal, diproses; teh; wafel; wafer; wafer gulung [cookies]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033697
: 18/05/2021 14:46:07
:
: PT. SINERGI MEDIKA UTAMA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: komplek taman palem lestari blok P no.3 Lt.3 RT.013 RW. 008 Kel. Cengkareng
Jakarta Barat. , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SRIKANDIE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau,biru,putih
: 3
: ===Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Sabun; Sabun Batang; Sabun Mandi;
Sabun Tangan Cair; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi, deodoran; Sabun
untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk
mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; pencuci tubuh (sabun) bayi;
produk sabun; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun cair
untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun dan deterjen;
sabun deterjen; sabun industri; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi
dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun tanpa
air; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk kulit; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga;
sabun untuk perawatan tubuh; sabun-sabun; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan untuk
perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan
mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari,
kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JELLY DI MULUT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 32
: ===Minuman sari buah; air mineral; limun; minuman air perasan buah dan jus buah; minuman jeli; minuman jus buah tanpaalkohol; minuman ringan; minuman tanpa-alkohol; sari buah tanpa alkohol; sirup===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021033699
: 18/05/2021 14:48:24
:
: Hardwood Pte Ltd

: JID2021033700
: 18/05/2021 14:50:46
:
: XU CAIYUN

540 Etiket

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.13 Laoshang Villagers Group, Zhiyuan Village, Xiangsi Township, Yueyang
County, Hunan Province, China
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FUTURE HOME + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Ungu dan Putih.
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha;
Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Administrasi sistem dan portal daring yang memungkinkan promosi kegiatan
kebugaran dan kesehatan; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen ekspor-impor peralatan dan
perlengkapan bayi; Agen penjualan; Agen-agen Penjualan Elektronik; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui
jaringan-jaringan komputer global; Aktivitas konsultasi manajemen; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan;
Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Asistensi bagi konsumen untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa
melalui jaringan komputer global; Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; Counter untuk penjualan es krim;
DEPARTMENT STORE; Dealer motor; Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; Distribusi materi publisitas (selebaran,
prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk penjualan jarak jauh) baik yang melintasi perbatasan atau tidak;
Distributor Elektronik; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; Distributor peralatan dan perlengkapan
bayi; Distributor perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Gerai penjualan makanan dan
minuman; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan
komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan
penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode pemberian diskon hak istimewa; Impor, ekspor, promosi
penjualan untuk pihak ketiga dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata,
bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik;
Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Invoicing perpajakan; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen
penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik;
Jasa akunting; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk farmasi; Jasa distribusi; Jasa ecer yang berkaitan dengan
peralatan teknologi informasi; Jasa evaluasi komersial; Jasa grosir; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan
(merger) dan pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman;
Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa
konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan pelelangan
secara online; Jasa layanan pengadaan produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk
bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin dan instrumen-instrumen pneumatik atau hidrolik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan
komunikasi informasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
peralatan dan instrumen audio dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video,
atau penerima audio-video; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi
kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan
minuman; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated
External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat
berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di
bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik
untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran
gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA
untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu,
mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk
keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat
bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh
manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
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rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel
untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam),
mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap
debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara
elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk
keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk
keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot); Jasa
layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real
estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel
dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium,
apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Jasa
marketing untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan
via website; Jasa pemberian nasihat mengenai produk farmasi untuk keperluan diet; Jasa pemesan dan penjualan barang
secara online; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari
pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan
mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat,
tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan
barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang
melalui pos atau remote control media elektronik dan melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa
pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa pengadaan teh hijau untuk orang lain;
Jasa pengurusan dan perijinan stnk; Jasa penjualan alat - alat berkemah; Jasa penjualan alat kendali jarak jauh; Jasa
penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan
barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan drone dan drone kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa
penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan
grosir untuk pemanas air, peralatan dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan permainan video yang
dapat diunduh; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan online untuk pakaian bersepeda;
Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda
listrik; Jasa penjualan parfum dan wewangian; Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan perlengkapan berkemah; Jasa
penjualan perlengkapan mendaki gunung; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan ritel dan
grosir untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik; Jasa penjualan suku cadang alat - alat
musik; Jasa penyediaan fasilitas biro bisnis; Jasa perantara komersial dalam bidang peralatan komunikasi yang portabel,
yaitu, handset, walkie-talkie, telepon-telepon satelit dan asisten digital pribadi (PDA), telepon-telepon bergerak; Jasa perantara
komersial untuk alat pemanas; Jasa perantara komersial untuk komputer-komputer; Jasa perantara komersial untuk mesin
dan perlengkapan kantor; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa
perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan
peralatan medis; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin; Jasa perantara komersial untuk
mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa
perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga; Jasa perantara komersial untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara
komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa
perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal
Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan
kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk
keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang
medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis,
sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan
kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
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untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan
medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagianbagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi
sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk diagnosa (diagnostic reagent) untuk keperluan medis; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan
tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga
listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan
rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa perantara komersial untuk
produk-produk farmasi; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa perdagangan eksporimpor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang; Jasa periklanan dan pemasaran yang
dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari
pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan
bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral; Jasa pialang penjualan barang; Jasa
pialang untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan
komputer dan situs web (website); Jasa publisitas luar ruangan; Jasa ritel dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang
menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata
pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai
plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempattempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; Jasa ritel sehubungan dengan
pemutar media portabel; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; Jasa ritel yang berkaitan dengan tekstil,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (ecigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok,
korek api, alat penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok
elektronik; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir yang menampikan peralatan dan instrumen medis
untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan
rumah tangga; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang
menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian,
penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa
toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio,
video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko
retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer,
rekaman audio, publikasi elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan
instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika;
Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat
wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin;
Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan
penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Jasa-jasa kliping berita; Jasa-jasa penyediaan informasi, dan
layanan jual beli tentang akar rumput; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkat-perangkat keras dan barangbarang yang berkaitan dengannya; Kampanye pasar; Keagenan tenaga kerja; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Konsultasi
manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua
angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri
konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan,
asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan
bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan,
perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi; Konsultasi perdagangan produk
UMKM di dalam dan luar negeri; Konsultasi sarana dan pra sarana bagi kegiatan UMKM; Konsultasi yang berkaitan dengan
hubungan masyarakat; Layana agen penjualan yang menampilkan penggorengan; Layanan administrasi bisnis yang
disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan agen penjualan untuk pintu
lipat dari logam; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat non-logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan alas kaki
untuk mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat penggosok
tubuh; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat
gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan agen penjualan yang menampilkan
aparatus perawatan gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan bagasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
bantal Korea, Bangsuk; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan agen penjualan yang
menampilkan botol terisolasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan buku dan publikasi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan agen penjualan yang
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menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan agen
penjualan yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kantong dengan penutup
untuk penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan karpet; Layanan agen penjualan yang
menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan
keranjang sampah; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen
penjualan yang menampilkan kertas perak; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan
elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali digital; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali elektrik
yang dapat dilipat; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
lemari bukan logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan panci
untuk memasak; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan agen penjualan yang menampilkan pemanggang; Layanan agen penjualan
yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan
agen penjualan yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen penjualan yang menampilkan penjernih udara untuk
kendaraan; Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan
dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan perlengkapan mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sediaan untuk
memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan agen penjualan yang menampilkan serbet; Layanan agen
penjualan yang menampilkan setrika uap; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sterilisasi pengering
piring; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas kecil
untuk bepergian; Layanan agen penjualan yang menampilkan tembakau; Layanan agen penjualan yang menampilkan tempat
dan kotak sabun; Layanan agen penjualan yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tikar; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan
agen penjualan yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan tusuk gigi;
Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan agen
penjualan yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah
plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multiguna; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan agen penjualan
yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan lapisan
kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan peralatan memasak portabel untuk
penggunaan di luar ruangan; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk
penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan
pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas
rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca
lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain.; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan
dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang;
Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen
usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data tersebut
menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan distribusi dalam
bidang perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer, program permainan, konten permainan
komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan
fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan iklan yang
berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel
perangkat keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon,
potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain;
Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras logam; Layanan konsultasi
untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan manajemen
bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan manajemen risiko
bisnis; Layanan nasehat untuk informasi bisnis dan akuntansi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan
sosial dengan bisnis; Layanan pemrosesan kantor; Layanan pengaturan rapat perusahaan; Layanan pengembangan bisnis,
seperti menyediakan bantuan untuk perusahaan pemula milik pihak lain; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel
online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan penyedia informasi secara
daring termasik informasi terkait dengan pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu kredit.; Layanan penyedia
informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan perantara bisnis; Layanan perantara yang
berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan promosi dan publisitas; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan ritel
online barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki; Layanan ritel online
yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online
yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan dengan
tutup kepala; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian; Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar, minyak bumi, minyak,
pelumas, gemuk; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil;
Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko grosir yang menampilkan alas kaki untuk
mandi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan alat penggosok
tubuh; Layanan toko grosir yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko grosir yang menampilkan
alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan
toko grosir yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko grosir yang menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan
toko grosir yang menampilkan deterjen untuk keperluan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk abrasif untuk
menggosok kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko grosir yang menampilkan
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handuk dari tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko grosir yang menampilkan
kabinet dan lemari plastik; Layanan toko grosir yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
Layanan toko grosir yang menampilkan karpet; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan
domestik atau rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko grosir yang
menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan kertas perak; Layanan toko
grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko grosir
yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali digital; Layanan toko
grosir yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan
toko grosir yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan lemari
bukan logam; Layanan toko grosir yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko grosir
yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko grosir
yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir yang menampilkan pemanggang; Layanan toko grosir yang
menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan penggorengan; Layanan toko grosir yang
menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko grosir yang
menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko grosir
yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak portabel
untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko grosir yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan
lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan serbet; Layanan toko grosir yang menampilkan
setrika uap; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat untuk
membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko grosir yang menampilkan tas
dan dompet; Layanan toko grosir yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko grosir yang menampilkan teko
kopi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan toko grosir yang menampilkan tepung
dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko grosir yang menampilkan tikar; Layanan toko grosir yang menampilkan
tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko
grosir yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan
makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko grosir yang
menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah rumah tangga
portabel multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko
grosir yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko ritel menampilkan selempang
jendela dari logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko ritel online; Layanan toko
ritel online menampilkan rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman video, dan produk yang
terkait dengan musik; Layanan toko ritel online yang menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang
menampilkan topi; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel untuk engsel
pintu dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat non-logam; Layanan toko
ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko ritel
yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang
dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko ritel yang menampilkan
alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang
menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang
menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus perawatan gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko ritel yang menampilkan blender tangan nirkabel;
Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko ritel yang menampilkan cangkir bukan logam mulia;
Layanan toko ritel yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan gantungan
baju; Layanan toko ritel yang menampilkan gulungan toilet; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk abrasif untuk
menggosok kulit; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko ritel yang menampilkan
kabinet dan lemari plastik; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
Layanan toko ritel yang menampilkan karpet; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan
domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko ritel yang menampilkan
keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan kertas perak; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak
esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak makanan
pendamping; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali digital; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko ritel yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara
untuk makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko ritel yang menampilkan
panggangan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang menampilkan
pemanggang; Layanan toko ritel yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan
pembungkus untuk penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel
yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang
menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel
yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan memasak portabel
untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko ritel yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya
untuk keperluan mencuci; Layanan toko ritel yang menampilkan serbet; Layanan toko ritel yang menampilkan setrika uap;
Layanan toko ritel yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat untuk membersihkan;
Layanan toko ritel yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet;
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Layanan toko ritel yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko ritel yang menampilkan tempat dan kotak
sabun; Layanan toko ritel yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko ritel yang
menampilkan tikar; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang
menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko ritel yang
menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
dapur; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan
barang dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web secara ritel
online; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online;
MINI MARKET; Manajemen Usaha; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen bisnis dan layanan
konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare
dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan; Manajemen bisnis dan pengoperasian
hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain; Manajemen data; Manajemen usaha dan operasi
pusat data; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Membantu perusahaan-perusahaan untuk
mendapatkan kontrak pemerintah; Memberikan informasi dan analisis yang berkaitan dengan data pasar ekonomi;
Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website);
Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan informasi,
berita, dan komentar di bidang bisnis hiburan; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web
ritel online orang lain; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi pelacakan mengenai pelacakan aset dalam
perjalanan, yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis;
PASAR SWALAYAN; PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pemasangan poster; Pemasaran dan periklanan pada
jasa keuangan dan asuransi; Pembelian Madu dan Hasil produksi madu; Pembukuan perniagaan; Pembukuan perusaahan;
Pemotongan pajak; Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Penelitain Perniagaan; Penelitian perniagaan
dan pemasaran madu; Penempatan personel, yaitu jasa penyediaan pekerja terlatih dan material untuk mengelola dan
mengerjakan pembersihan peralatan industri dengan benar, yaitu, reaktor, kapal, tangki, menara vakum, penukar panas,
perpipaan, kolom penyulingan, dan peralatan industri lainnya.; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan
barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengaturan dan
pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; Pengelolaan arsip perniagaan;
Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengelolaan informasi perpajakan; Pengelolaan laporan
proyek bisnis; Pengiklanan di surat kabar; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Penjualan
barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan
barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris
barang-barang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris peralatan
dan perlengkapan selam; Penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai data demografis; Penyediaan informasi
komersial melalui internet global; Penyediaan informasi komersial melalui jaringan komputer; Penyediaan informasi konsumen
melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi,
termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa layanan
informasi publisitas; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Penyediaan program penghargaan insentif bagi pelanggan melalui
pemberian hadiah bonus dan layanan insentif untuk perjalanan udara yang sudah berkali-kali, yaitu, fasilitas transit lounge
untuk relaksasi penumpang, layanan maskapai penerbangan prioritas khusus dengan layanan reservasi, peningkatan
pemrosesan tiket bandara, percepatan prosedur menunggu panggilan penerbangan, check-in prioritas, check-in lobi prioritas,
service center khusus dan jalur untuk kumpulan penumpang elite, prioritas khusus dan percepatan pemrosesan keamanan,
percepatan layanan penanganan di pintu masuk dan keberangkatan pesawat, peningkatan akomodasi tempat duduk,
peningkatan ruang pribadi termasuk hiburan khusus, koneksi komputer, peningkatan layanan penyediaan makanan dan
pemberian voucher dengan nilai-nilai yang telah ditentukan untuk penumpang elite, pengiriman bagasi prioritas, peningkatan
dan percepatan respons customer service untuk penumpang elite; Peragaan barang; Perbandingan harga dan evaluasi
berbagai produk; Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar komputer dan
perlengkapannya dan piranti lunak; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Periklanan
melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan,
pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang
sosialisasi untuk tujuan bisnis; Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman
video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi
penjualan akun kartu kredit melalui administrasi program pemberian insentif; Promosi penjualan produk elektronik, video
dan/atau audio untuk orang lain; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain melalui toko,
Internet atau katalog produk; Promosi penjualan untuk pihak lain melalui jaringan komputer; Pusat perbelanjaan komprehensif
melalui internet; Saran manajemen pemasaran; Supermarket bahan bangunan; TOKO SERBA ADA; Tempat penyelenggara
kursus penyelaman (diving) untuk tujuan komersial; Tempat yang menjual berbagai macam bir; Toko Eceran Elektronik; Toko
Grosir Elektronik; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko barang-barang grosir; Toko eceran aluminium; Toko eceran
yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran
yang menjual produk susu; Toko jam tangan; Toko kue; Toko makanan online; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman
online; Toko minuman panas dan dingin; Toko online dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang
merchandise karakter animasi; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko parfum; Toko perabotan;
Toko perlengkapan bayi; Toko yang menjual kosmetik; Toko yang menjual pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa
es dan buah; Toko-toko Grosir Elektronik; administrasi komersial untuk barang dan jasa bagi orang lain; administrasi pusat
data dalam bidang data besar (big data); administrasi usaha; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran
penjualan; advertising to promote the sale of products and the use of services by the point accumulation method or discount
privilege grant method; agen agregat penjualan dan penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen impor-ekspor; agen
penjualan barang baik eceran maupun grosir; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan
penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan
untuk mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perusahaan lokal dan
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asing untuk memberikan penawaran untuk berbagai produk, yaitu, penetapan harga barang atau jasa; agen untuk penerbitan
kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; agency services
of products, services and company on the internet; analisa informasi bisnis; analisis biaya; analisis dan studi atas informasi
yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan lingkungan melalui penelitian pasar dan studi-studi
per-iklanan; analisis tren bisnis; analitik data bisnis, yaitu, mengumpulkan dan melaporkan data kebugaran, informasi
pembayaran dan data bisnis lainnya ke departemen sumber daya manusia serta bisnis kebugaran dan kesehatan; audisi
seniman pertunjukan (pemilihan personil); bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender; bantuan bisnis
untuk orang lain dalam pendirian organisasi kemanusiaan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan;
desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; distribusi bahan periklanan; distribusi barang promosi; distribusi barang-barang
(bukan layanan-layanan transportasi) (agen, grosir, layanan-layanan representatif); distribusi materi iklan dan penyebaran
pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distributor aluminium; general office work regarding management of
pecuniary claim by computer; grosir dan eceran film, rekaman suara, karya sastra, karya dramatis, karya musik dan karya
artistik; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan promosi perusahaan; iklan komersial; iklan komersial perusahaan;
iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan, promosi, dan layanan keagenan; informasi bisnis;
informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan pertanyaan bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk
konsumen terkait dengan diet [tempat konsultasi konsumen]; informasi usaha untuk tinjauan umum perusahaan termasuk
pengoperasian usaha, ukuran bisnis dan informasi lainnya; issuing of trading stamp; issuing, clearing and managing point
cards; issuing, issuing intermediary and clearing of trading stamp, coupon, point accumulation type card and discount privilege
card; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); jasa agen
periklanan; jasa agen pesanan pembelian; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent
(manajemen bisnis seniman pertunjukan); jasa analisis pasar; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial;
jasa bantuan untuk perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa diskon (-untuk pengecer, untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk lembaran
dan gulungan aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk
perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk segar; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa eceran atau grosiran
untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa evaluasi statistik data pemasaran; jasa grosir dan eceran; jasa iklan dan promosi;
jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa informasi komersial yang disediakan oleh akses ke database komputer;
jasa jasa katalog toko eceran; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi manajemen; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa
konsultasi rekrutmen bisnis; jasa konsultasi usaha mengenai distribusi komersial dan penyediaan informasi yang berhubungan
dengannya; jasa konsultasi yang berhubungan dengan kontrak untuk pembelian barang; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis,
manajemen bisnis dan pemasaran; jasa kumpulan statistik untuk bisnis; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas
organisasi dan sumber daya); jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa manajemen
bisnis di bidang pendidikan; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa organisasi dan manajemen program
promosi insentif dan penjualan; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa pembuatan indeks informasi, situs dan
sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya untuk pihak lain;
jasa penagihan; jasa penelitian dan konsultasi yang berkaitan dengan promosi, operasi, dan penjualan di pasar domestik dan
luar negeri barang dan jasa yang diproduksi di Taiwan, yaitu, konsultasi riset pasar; jasa penerbitan, pengelolaan dan
penyelesaian kupon dan poin untuk mempromosikan barang dan jasa; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran
secara online; jasa penggabungan (merger) dan akuisisi bisnis; jasa pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan;
jasa pengumpulan data; jasa penilaian perusahaan; jasa penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa penjualan dan
publisitas; jasa penjualan grosir produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan
ikan; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan
produk baja ringan; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan ritel produk garam
kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan farmasi; jasa penjualan: atap baja ringan
,galvalum, reng, hollow, atap Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium, kanal c; jasa penyaluran gas secara ritel
(eceran); jasa penyediaan data bisnis; jasa penyediaan portal online berbasis web yang memberikan pelanggan akses ke
informasi akun penjualan mereka, informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan pesanan,
informasi manajemen inventaris, dan informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia; jasa
perdagangan aluminium; jasa perdagangan gas; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan
promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa periklanan,
pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial;
jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi
(optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu,
penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang lain; jasa prakiraan ekonomi; jasa produksi iklan; jasa promosi dan
pemasaran secara online; jasa ritel; jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak
beralkohol; jasa sistemisasi data dalam database komputer; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa toko retail
secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala,
dan alas kaki; jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; jasa untuk membantu membangun jaringan kontak bisnis; jasa
untuk memperoleh statistik bisnis untuk orang lain; jasa yang berkaitan dengan analisis data usaha dalam transaksi
konsumen dan perilaku konsumen; jasa-jasa analisis dan studi informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini)
para konsumen dan tindak tanduk (behaviour) melalui penelitian pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa grosir terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasajasa konsultasi yang berkaitan dengan pencaharian karyawan-karyawan; jasa-jasa loyalitas pelanggan sehubungan dengan
jasa-jasa hotel dan resor; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan
komersial dan periklanan; jasa-jasa pemilihan (seleksi), penilaian dan pemeriksaan kesehatan pada karyawan untuk tujuan
pencaharian (penerimaan) karyawan; jasa-jasa penempatan dan pencaharian para karyawan untuk sementara; jasa-jasa
pengorganisasian untuk menggelar acara dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang makanan hewan untuk tujuan
promosi; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
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kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa strategi perniagaan; jasa-jasa toko ritel
online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga;
jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola,
menyalurkan dan melayani periklanan, untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan
kinerja periklanan; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan
diklasifikasikan melalui jaringan komputer global; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari
Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan
tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi
dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa
rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi data untuk orang lain; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet
dan jaringan elektronik, komputer dan jaringan komunikasi lainnya; kompilasi laporan medis; kompilasi purwa rupa
(prototypes) bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; konsultasi bisnis dan informasi bisnis untuk menyediakan
program komputer pada jaringan data; konsultasi bisnis di bidang telekomunikasi; konsultasi bisnis mengenai kegiatan
pemasaran; konsultasi usaha di bidang sistemasi informasi ke dalam database komputer; konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor; kutipan harga untuk barang atau jasa; layanan
administrasi dan manajemen personalia dan sumber daya manusia; layanan agen produk, layanan dan perusahaan di
internet; layanan analitik bisnis; layanan berbasis langganan menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang
dapat diunduh; layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak untuk
digunakan dalam analisa bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis dan
layanan bantuan bisnis; layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis, yaitu,
menyediakan informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan
pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data komputer; layanan bisnis, yaitu, penyediaan database komputer
mengenai pembelian dan penjualan berbagai macam produk dan layanan pihak lain; layanan eceran atau grosir untuk
peralatan CCTV; layanan eceran atau grosir untuk peralatan sistem keamanan; layanan eceran untuk pelumas dan bensin;
layanan evaluasi bisnis; layanan grosir untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk tempat tidur untuk hewan; layanan
grosir untuk yogurt beku; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan,
pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok,
gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal
selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan
mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan dan pemasaran secara daring
untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan
konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan perencanaan dan pemulihan bencana;
layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk memungkinkan entitas
bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-profit organizations)
untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang lebih besar ke jaringan
komunikasi global; layanan konsultasi pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis, manajemen
bisnis, organisasi bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan manajemen bisnis; layanan manajemen
hubungan pelanggan; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pemasaran email; layanan
pemasaran online; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan pemesanan online yang menampilkan musik dan video yang
direkam sebelumnya; layanan penagihan; layanan pencarian dan penempatan eksekutif; layanan pencarian informasi di
internet dengan menggunakan program kecerdasan buatan untuk orang lain; layanan pencarian informasi yang dilaksanakan
dengan menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain; layanan penempatan magang; layanan pengaturan dan
pelaksanaan pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan penyediaan
informasi bisnis, konsumen, dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan perencanaan
karir, penempatan tenaga kerja, dan informasi; layanan perencanaan media; layanan periklanan dan manajeman untuk
penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah,
kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket
berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu,
sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan
berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan;
layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan ritel atau layanan grosir untuk foto dan gambar yang dapat diunduh;
layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak
permainan untuk mesin permainan video untuk penggunaan di rumah dan permainan yang dapat digenggam dengan layar
kristal cair; layanan ritel lilin wangi; layanan ritel online; layanan ritel untuk makanan hewan peliharaan; layanan ritel untuk
peralatan golf; layanan ritel untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel untuk persiapan dokter hewan; layanan
ritel untuk produk susu; layanan ritel untuk sepatu; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk tas dan dompet kulit; layanan
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ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan ritel yang
berkaitan dengan utas; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan
minuman; layanan rujukan dan penempatan pribadi; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35; layanan
tampilan merchandising bisnis; layanan toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan persiapan
wewangian; layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan toko online yang menampilkan jasa Pengaturan
dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel di bidang buku, majalah, majalah,
buletin, jurnal dan publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian umum, disediakan melalui Internet dan
komputer lainnya, jaringan elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program
televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel menampilkan kacamata; layanan toko ritel
menampilkan payung; layanan toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan
CCTV; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online yang menampilkan
hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel online yang menampilkan
mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk audio dan video,
headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan aksesorisnya;
layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan
jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan untuk analisa data besar (big data);
layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan
pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan
pendirian resort hotel, motel, dan restoran; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis seniman
pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi kantor kesemuanya berhubungan
dengan permainan golf; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi
bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan pemasaran; manajemen kantor yang terkomputerisasi;
melakukan survei pasar; membantu dalam eksploitasi atau pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk
pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu penyediaan layanan konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan
mewah untuk memungkinkan mereka mendistribusikan kelebihan stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim
sebelumnya; membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang dan konsultasi pemasaran; memberikan
informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan laptop; memfasilitasi pertukaran dan penjualan dari jasa dan
produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara
menyalurkan iklan video di internet; mempromosikan barang dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain,
dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi
T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya; mempromosikan kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai
masalah yang melibatkan akses ke internet untuk populasi global; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP
untuk paket hiburan langsung; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi
video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi
untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan
komersial dalam hiburan interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan
permainan video; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam energi yang dapat
diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; menyediakan
direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan
sosial lainnya; menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet;
menyediakan informasi tentang manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin; menyediakan
layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions)
untuk bisnis industri dan komersial; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet; menyiapkan dan menempatkan iklan
luar ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran
(expositions) untuk perusahaan industri dan komersial; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri
dan komersial; minimarket; nasehat manajemen; negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau
pemain musik; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis
atau iklan; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; pekerjaan kantor secara umum
tentang pengelolaan klaim uang oleh komputer; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain;
pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan bisnis; pemasaran kata-kata melalui mulut; pembaharuan
dan pemeliharaan data dalam pusat data komputer; pemberian informasi kepada konsumen di bidang restoran dan makanan,
yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan ulasan restoran; pemrosesan pesanan
administratif; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pencarian
data dalam komputer untuk pihak lain; pencarian database melalui komputer; penelitian dan survei bisnis; penelitian
pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; penempatan produk cetakan dalam
amplop (surat langsung); penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon diskon elektronik)
untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; penerbitan sertifikat hadiah yang memungkinkan untuk ditukar dengan
barang atau jasa; penerbitan stempel perdagangan; penerbitan, pengelolaan, kliring kartu poin untuk mempromosikan
penjualan produk atau menyediakan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon
diskon untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya;
penerbitan, pengelolaan, kliring poin untuk mempromosikan penjualan produk dan menyediakan jasa; penerbitan,
pengelolaan, kliring poin yang dapat diakumulasikan yang diberikan kepada pengguna sesuai dengan harga pembelian
barang dan jasa yang dapat ditukar dengan barang atau jasa atau ditawarkan untuk diskon dan pemyediaan informasi terkait
dengannya; penerbitan, perantara penerbitan dan kliring stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu
diskon
istimewa/ khusus; penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau layanan penyediaan promosi; pengadaan jasa untuk keperluan lain (pemesanan barang dan jasa
untuk keperluan bisnis); pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain); pengadaan
kontrak untuk orang lain; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial;
pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan
transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengecer
toko serba ada; pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas; pengelolaan hubungan pelanggan; pengelolaan laporan bisnis;
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pengelolaan resiko bisnis; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising);
pengkajian pemasaran; pengkinian materi periklanan; pengkoordinasian strategi pemasaran pihak ketiga; pengoperasian
usaha situs komunitas di Internet; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan; pengumpulan
data dan analisis statistikal; pengumpulan informasi kedalam database; pengumpulan poin dan poin kliring untuk
mempromosikan penjualan produk dan jasa; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan lagu secara
digital melalui jaringan online; penjualan telepon seluler baik secara online maupun secara langsung; penyatuan, untuk
kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari ritel barang dagangan umum dan situs web dalam jaringan
komunikasi global; penyebaran bahan iklan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan;
penyebaran materi pemasaran; penyedia sistem berbasis web dan portal daring di bidang pemanfaatan sumber daya manusia
dan pusat kebugaran, yaitu, untuk memungkinkan pemanfaatan departemen sumber daya manusia menggunakan pusat
kebugaran untuk menawarkan layanan kepada karyawan, untuk mengelola partisipasi mereka dan untuk penyusunan laporan;
penyediaan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian komputer dan sistem komputer; penyediaan bantuan
bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan barang-barang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel; penyediaan
fungsi kegiatan perkantoran; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi komersial yang berkaitan
dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi komputer; penyediaan informasi mengenai artikel surat kabar, majalah
atau buku melalui Internet; penyediaan informasi mengenai hadiah untuk promosi penjualan; penyediaan informasi mengenai
penjualan dan urutan penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi mengenai penjualan produk;
penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan informasi tentang dunia Kerja, Bisnis melalui
situs web; penyediaan informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola
sebagai data elektronik) untuk promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan; penyediaan informasi yang berhubungan
dengan harga dan penjual produk; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce;
penyediaan jasa publikasi dan informasi pasar konsumen secara daring; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan
katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode,
tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan,
peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan
penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan
segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara,
pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan jasa ritel online dari situs web
internet yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan,
peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di
kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan
laporan bisnis dan / atau komersial; penyediaan layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan
sumber daya perangkat lunak; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
penyediaan pasar online; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan ruang di Internet
untuk periklanan; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang pada halaman utama
Internet untuk mengiklankan barang dan jasa; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari
penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha); penyelenggaraan analisis bisnis survei riset
pemasaran; penyelenggaraan bisnis dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data; penyelenggaraan
pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian
konsumen dan iklan; penyelenggaraan survei riset pemasaran; penyelidikan, pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan
informasi mengenai sistem stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus;
penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan terbaru; penyewaan bahan publisitas; penyimpanan data dan pemrosesan
data; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya;
perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang melalui Internet; perdagangan barang; perdagangan eceran
komputer bekas; perekrutan dan pengelolaan pedagang dan anggota stempel perdagangan, kupon, kartu akumulasi poin,
kartu manfaat diskon untuk promosi penjualan atau promosi penjualan; perekrutan dan pengelolaan pedagang, anggota kartu
poin untuk promosi penjualan; perekrutan tenaga kerja; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk
orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk
tujuan promosi; perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media;
periklanan situs bisnis; periklanan, pemasaran, riset pasar; perkiraan dan analisis ekonomi; pernerbitan, pengelolaan, kliring
poin (termasuk poin elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi
terkait dengannya; persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; persiapan milis; persiapan, produksi, dan
penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara
para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan para pelaksana perniagaan (business); presentasi barang melalui media
komunikasi untuk keperluan pengecer; produksi iklan, yaitu, produksi bahan iklan; promosi atas undian berhadian, kompetisikompetisi dan insentif-insentif kepada para pelanggan; promosi penjualan; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi
penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; proses dan verifikasi data yang
terkomputerisasi; providing information the sale of goods offered in the form of shopping malls on internet websites; provision
of business data; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi naskah publisitas/iklan; publisitas dan layanan
pemasaran; publisitas iklan industri dan komersial; recruitment and management of trading stamp, coupon,
point accumulation type card franchise, member; registrasi kendaraan dan layanan pemindahan hak; rekrutmen dan
manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan; riset bisnis dan pemasaran;
segmentasi (pembagian) dan profilisasi data pasar; semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer,
jaringan informasi dan/atau internet; show room (ruang pamer) penjualan mobil bekas; sistemasi informasi ke dalam database
komputer; sistematisasi data dalam database pusat; skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema
insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang dan jasa melalui layanan
telepon dan / atau komputer online; sponsor promosi balapan sepeda; sponsor promosi organisasi yang mempromosikan
pengelolaan dan pelestarian lingkungan; stan penjualan makanan ringan; stan penjualan minuman; studi pasar terkait dengan
layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; supermarket; tata buku; toko; toko bangunan; toko eceran; toko eceran bahan
bangunan; toko grosir; toko online dan offline untuk barang-barang selam; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko
retail handphone; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi; toko roti; toko yang menjual
perhiasan; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produkproduk kopi dan barang-barang terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam
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mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021033701
: 18/05/2021 14:51:10
:
: The Procter & Gamble Company

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, U.S.A.
: Artna Btari S.H.
: Pacific Century Place, Level 35-SCBD, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: P&G CHILDREN'S SAFE DRINKING WATER
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 43
: ===menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan makanan
dan minuman untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033702
: 18/05/2021 14:52:24
:
: PT. SUMBER MAKMUR BERDIKARI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RUKAN CROWN BLOK B NO. 8 GREEN LAKE CITY, Kota Tangerang, Banten,
15147
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DIMED
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU TOSCA DAN BIRU MUDA
: 10
: ===alat medis yang menggabungkan realitas virtual atau realitas tertambah (augmented reality) untuk digunakan oleh praktisi
kesehatan dalam prosedur pembedahan, keterlibatan pasien atau rehabilitasi pasien===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033703
: 18/05/2021 14:54:20
:
: PT. Tomura Sukses Mitra

540 Etiket

: Gedung Office 8 Lantai 31 Unit A-F-G-H SCBD Lot 28, Jl. Jend Sudirman Kav 52-53,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan., Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Agus Nasrudin S.H.
: UNITED PATENT OFFICE Jl. Celebration Boulevard Blok AA15 No. 29, Grand
Wisata Bekasi 17510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TOMURA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, kuning, biru, putih
: 26
: ===Konde; aksesoris rambut, yaitu, bando, baret, jepit bentuk pita, jepit, klip, jepit kecil, pita, ikat rambut bahan kain; bantal
jarum; bros [aksesoris pakaian]; bunga buatan; jarum *; jarum rajut; kancing untuk pakaian; kotak jarum, bukan dari logam
mulia; lembaran aluminium foil untuk hiasan rambut; manik-manik kaca, selain untuk membuat perhiasan; patch bordir untuk
pakaian; patch kain hias; penahan korset; pengeriting rambut, listrik dan non-listrik, selain alat tangan; peniti; perlengkapan
menjahit; picot [renda]; rambut manusia; rambut palsu [rambut palsu]; renda dan bordir; renda wol; ritsleting yang dapat ditutup
kembali (resealable) terbuat dari plastik untuk tas, amplop atau kantong untuk kemasan; tambalan untuk pakaian; tanaman
buatan, selain pohon Natal===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033704
: 18/05/2021 14:54:41
:
: Dji Phen

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kalianyar Raya No. 9, Rt. 007/Rw. 004, Kel. Kalianyar, Kec. Tambora, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11310
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HAMMERFALL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam & Putih
: 25
: ===Pakaian dalam; Sweater; ban pinggang (pakaian); celana ketat; celana panjang untuk pria; celana pendek untuk pria;
celana untuk anak-anak; celana untuk wanita; dasi; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; kemeja untuk pria; kemeja untuk
wanita; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita; sandal; sepatu; syal; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021033706
: 18/05/2021 14:58:08
:
: XU CAIYUN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.13 Laoshang Villagers Group, Zhiyuan Village, Xiangsi Township, Yueyang
County, Hunan Province, China
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Fixelle Fashion + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, Merah muda, Abu-abu dan Putih.
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha;
Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Administrasi sistem dan portal daring yang memungkinkan promosi kegiatan
kebugaran dan kesehatan; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen ekspor-impor peralatan dan
perlengkapan bayi; Agen penjualan; Agen-agen Penjualan Elektronik; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui
jaringan-jaringan komputer global; Aktivitas konsultasi manajemen; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan;
Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Asistensi bagi konsumen untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa
melalui jaringan komputer global; Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; Counter untuk penjualan es krim;
DEPARTMENT STORE; Dealer motor; Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; Distribusi materi publisitas (selebaran,
prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk penjualan jarak jauh) baik yang melintasi perbatasan atau tidak;
Distributor Elektronik; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; Distributor peralatan dan perlengkapan
bayi; Distributor perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Gerai penjualan makanan dan
minuman; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan
komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan
penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode pemberian diskon hak istimewa; Impor, ekspor, promosi
penjualan untuk pihak ketiga dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata,
bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik;
Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Invoicing perpajakan; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen
penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik;
Jasa akunting; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk farmasi; Jasa distribusi; Jasa ecer yang berkaitan dengan
peralatan teknologi informasi; Jasa evaluasi komersial; Jasa grosir; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan
(merger) dan pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman;
Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa
konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan pelelangan
secara online; Jasa layanan pengadaan produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk
bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin dan instrumen-instrumen pneumatik atau hidrolik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan
komunikasi informasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
peralatan dan instrumen audio dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video,
atau penerima audio-video; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik

740
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(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi
kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan
minuman; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated
External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat
berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di
bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik
untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran
gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA
untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu,
mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk
keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat
bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh
manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel
untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam),
mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap
debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara
elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk
keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk
keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot); Jasa
layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real
estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel
dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium,
apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Jasa
marketing untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan
via website; Jasa pemberian nasihat mengenai produk farmasi untuk keperluan diet; Jasa pemesan dan penjualan barang
secara online; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari
pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan
mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat,
tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan
barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang
melalui pos atau remote control media elektronik dan melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa
pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa pengadaan teh hijau untuk orang lain;
Jasa pengurusan dan perijinan stnk; Jasa penjualan alat - alat berkemah; Jasa penjualan alat kendali jarak jauh; Jasa
penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan
barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan drone dan drone kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa
penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan
grosir untuk pemanas air, peralatan dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan permainan video yang
dapat diunduh; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan online untuk pakaian bersepeda;
Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda
listrik; Jasa penjualan parfum dan wewangian; Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan perlengkapan
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berkemah; Jasa penjualan perlengkapan mendaki gunung; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian bersepeda; Jasa
penjualan ritel dan grosir untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik; Jasa penjualan suku
cadang alat - alat musik; Jasa penyediaan fasilitas biro bisnis; Jasa perantara komersial dalam bidang peralatan komunikasi
yang portabel, yaitu, handset, walkie-talkie, telepon-telepon satelit dan asisten digital pribadi (PDA), telepon-telepon bergerak;
Jasa perantara komersial untuk alat pemanas; Jasa perantara komersial untuk komputer-komputer; Jasa perantara komersial
untuk mesin dan perlengkapan kantor; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagianbagiannya; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa perantara komersial untuk
mesin-mesin dan peralatan medis; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin; Jasa perantara
komersial untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan mesin-mesin
bahan kimia; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga; Jasa perantara komersial untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan
makanan; Jasa perantara komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa perantara komersial untuk
perangkat pemanas; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator
Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat statis untuk perawatan
kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa perantara komersial untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan
medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa
perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang
medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis,
sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan
kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan
medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagianbagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi
sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk diagnosa (diagnostic reagent) untuk keperluan medis; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan
tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga
listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan
rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa perantara komersial untuk
produk-produk farmasi; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa perdagangan eksporimpor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang; Jasa periklanan dan pemasaran yang
dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari
pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan
bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral; Jasa pialang penjualan barang; Jasa
pialang untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan
komputer dan situs web (website); Jasa publisitas luar ruangan; Jasa ritel dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang
menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata
pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai
plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempattempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; Jasa ritel sehubungan dengan
pemutar media portabel; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; Jasa ritel yang berkaitan dengan tekstil,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (ecigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok,
korek api, alat penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok
elektronik; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir yang menampikan peralatan dan instrumen medis
untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan
rumah tangga; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang
menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian,
penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa
toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio,
video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko
retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer,
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rekaman audio, publikasi elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan
instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika;
Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat
wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin;
Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan
penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Jasa-jasa kliping berita; Jasa-jasa penyediaan informasi, dan
layanan jual beli tentang akar rumput; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkat-perangkat keras dan barangbarang yang berkaitan dengannya; Kampanye pasar; Keagenan tenaga kerja; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Konsultasi
manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua
angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri
konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan,
asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan
bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan,
perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi; Konsultasi perdagangan produk
UMKM di dalam dan luar negeri; Konsultasi sarana dan pra sarana bagi kegiatan UMKM; Konsultasi yang berkaitan dengan
hubungan masyarakat; Layana agen penjualan yang menampilkan penggorengan; Layanan administrasi bisnis yang
disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan agen penjualan untuk pintu
lipat dari logam; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat non-logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan alas kaki
untuk mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat penggosok
tubuh; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat
gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan agen penjualan yang menampilkan
aparatus perawatan gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan bagasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
bantal Korea, Bangsuk; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan agen penjualan yang
menampilkan botol terisolasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan buku dan publikasi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan agen penjualan yang
menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan agen
penjualan yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kantong dengan penutup
untuk penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan karpet; Layanan agen penjualan yang
menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan
keranjang sampah; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen
penjualan yang menampilkan kertas perak; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan
elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali digital; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali elektrik
yang dapat dilipat; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
lemari bukan logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan panci
untuk memasak; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan agen penjualan yang menampilkan pemanggang; Layanan agen penjualan
yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan
agen penjualan yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen penjualan yang menampilkan penjernih udara untuk
kendaraan; Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan
dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan perlengkapan mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sediaan untuk
memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan agen penjualan yang menampilkan serbet; Layanan agen
penjualan yang menampilkan setrika uap; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sterilisasi pengering
piring; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas kecil
untuk bepergian; Layanan agen penjualan yang menampilkan tembakau; Layanan agen penjualan yang menampilkan tempat
dan kotak sabun; Layanan agen penjualan yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tikar; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan
agen penjualan yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan tusuk gigi;
Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan agen
penjualan yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah
plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multiguna; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan agen penjualan
yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan lapisan
kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan peralatan memasak portabel untuk
penggunaan di luar ruangan; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk
penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan
pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas
rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca
lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain.; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan
dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang;
Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen
usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data tersebut
menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan distribusi dalam
bidang perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer, program permainan, konten permainan
komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan
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fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan iklan yang
berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel
perangkat keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon,
potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain;
Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras logam; Layanan konsultasi
untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan manajemen
bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan manajemen risiko
bisnis; Layanan nasehat untuk informasi bisnis dan akuntansi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan
sosial dengan bisnis; Layanan pemrosesan kantor; Layanan pengaturan rapat perusahaan; Layanan pengembangan bisnis,
seperti menyediakan bantuan untuk perusahaan pemula milik pihak lain; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel
online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan penyedia informasi secara
daring termasik informasi terkait dengan pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu kredit.; Layanan penyedia
informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan perantara bisnis; Layanan perantara yang
berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan promosi dan publisitas; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan ritel
online barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki; Layanan ritel online
yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online
yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan dengan
tutup kepala; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian; Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar, minyak bumi, minyak,
pelumas, gemuk; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil;
Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko grosir yang menampilkan alas kaki untuk
mandi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan alat penggosok
tubuh; Layanan toko grosir yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko grosir yang menampilkan
alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan
toko grosir yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko grosir yang menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan
toko grosir yang menampilkan deterjen untuk keperluan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk abrasif untuk
menggosok kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko grosir yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko grosir yang menampilkan
kabinet dan lemari plastik; Layanan toko grosir yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
Layanan toko grosir yang menampilkan karpet; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan
domestik atau rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko grosir yang
menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan kertas perak; Layanan toko
grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko grosir
yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali digital; Layanan toko
grosir yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan
toko grosir yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan lemari
bukan logam; Layanan toko grosir yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko grosir
yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko grosir
yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir yang menampilkan pemanggang; Layanan toko grosir yang
menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan penggorengan; Layanan toko grosir yang
menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko grosir yang
menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko grosir
yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak portabel
untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko grosir yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan
lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan serbet; Layanan toko grosir yang menampilkan
setrika uap; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat untuk
membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko grosir yang menampilkan tas
dan dompet; Layanan toko grosir yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko grosir yang menampilkan teko
kopi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan toko grosir yang menampilkan tepung
dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko grosir yang menampilkan tikar; Layanan toko grosir yang menampilkan
tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko
grosir yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan
makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko grosir yang
menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah rumah tangga
portabel multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko
grosir yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko ritel menampilkan selempang
jendela dari logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko ritel online; Layanan toko
ritel online menampilkan rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman video, dan produk yang
terkait dengan musik; Layanan toko ritel online yang menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang
menampilkan topi; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel untuk engsel
pintu dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat non-logam; Layanan toko
ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko ritel
yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang
dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko ritel yang menampilkan
alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang
menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang
menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus perawatan gigi;
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Layanan toko ritel yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko ritel yang menampilkan blender tangan nirkabel;
Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko ritel yang menampilkan cangkir bukan logam mulia;
Layanan toko ritel yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan gantungan
baju; Layanan toko ritel yang menampilkan gulungan toilet; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk abrasif untuk
menggosok kulit; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko ritel yang menampilkan
kabinet dan lemari plastik; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
Layanan toko ritel yang menampilkan karpet; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan
domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko ritel yang menampilkan
keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan kertas perak; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak
esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak makanan
pendamping; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali digital; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko ritel yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara
untuk makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko ritel yang menampilkan
panggangan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang menampilkan
pemanggang; Layanan toko ritel yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan
pembungkus untuk penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel
yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang
menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel
yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan memasak portabel
untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko ritel yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya
untuk keperluan mencuci; Layanan toko ritel yang menampilkan serbet; Layanan toko ritel yang menampilkan setrika uap;
Layanan toko ritel yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat untuk membersihkan;
Layanan toko ritel yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet;
Layanan toko ritel yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko ritel yang menampilkan tempat dan kotak
sabun; Layanan toko ritel yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko ritel yang
menampilkan tikar; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang
menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko ritel yang
menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
dapur; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan
barang dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web secara ritel
online; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online;
MINI MARKET; Manajemen Usaha; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen bisnis dan layanan
konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare
dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan; Manajemen bisnis dan pengoperasian
hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain; Manajemen data; Manajemen usaha dan operasi
pusat data; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Membantu perusahaan-perusahaan untuk
mendapatkan kontrak pemerintah; Memberikan informasi dan analisis yang berkaitan dengan data pasar ekonomi;
Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website);
Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan informasi,
berita, dan komentar di bidang bisnis hiburan; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web
ritel online orang lain; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi pelacakan mengenai pelacakan aset dalam
perjalanan, yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis;
PASAR SWALAYAN; PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pemasangan poster; Pemasaran dan periklanan pada
jasa keuangan dan asuransi; Pembelian Madu dan Hasil produksi madu; Pembukuan perniagaan; Pembukuan perusaahan;
Pemotongan pajak; Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Penelitain Perniagaan; Penelitian perniagaan
dan pemasaran madu; Penempatan personel, yaitu jasa penyediaan pekerja terlatih dan material untuk mengelola dan
mengerjakan pembersihan peralatan industri dengan benar, yaitu, reaktor, kapal, tangki, menara vakum, penukar panas,
perpipaan, kolom penyulingan, dan peralatan industri lainnya.; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan
barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengaturan dan
pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; Pengelolaan arsip perniagaan;
Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengelolaan informasi perpajakan; Pengelolaan laporan
proyek bisnis; Pengiklanan di surat kabar; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Penjualan
barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan
barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris
barang-barang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris peralatan
dan perlengkapan selam; Penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai data demografis; Penyediaan informasi
komersial melalui internet global; Penyediaan informasi komersial melalui jaringan komputer; Penyediaan informasi konsumen
melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi,
termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa layanan
informasi publisitas; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Penyediaan program penghargaan insentif bagi pelanggan melalui
pemberian hadiah bonus dan layanan insentif untuk perjalanan udara yang sudah berkali-kali, yaitu, fasilitas transit lounge
untuk relaksasi penumpang, layanan maskapai penerbangan prioritas khusus dengan layanan reservasi, peningkatan
pemrosesan tiket bandara, percepatan prosedur menunggu panggilan penerbangan, check-in prioritas, check-in lobi prioritas,
service center khusus dan jalur untuk kumpulan penumpang elite, prioritas khusus dan percepatan pemrosesan keamanan,
percepatan layanan penanganan di pintu masuk dan keberangkatan pesawat, peningkatan akomodasi tempat duduk,
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peningkatan ruang pribadi termasuk hiburan khusus, koneksi komputer, peningkatan layanan penyediaan makanan dan
pemberian voucher dengan nilai-nilai yang telah ditentukan untuk penumpang elite, pengiriman bagasi prioritas, peningkatan
dan percepatan respons customer service untuk penumpang elite; Peragaan barang; Perbandingan harga dan evaluasi
berbagai produk; Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar komputer dan
perlengkapannya dan piranti lunak; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Periklanan
melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan,
pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang
sosialisasi untuk tujuan bisnis; Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman
video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi
penjualan akun kartu kredit melalui administrasi program pemberian insentif; Promosi penjualan produk elektronik, video
dan/atau audio untuk orang lain; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain melalui toko,
Internet atau katalog produk; Promosi penjualan untuk pihak lain melalui jaringan komputer; Pusat perbelanjaan komprehensif
melalui internet; Saran manajemen pemasaran; Supermarket bahan bangunan; TOKO SERBA ADA; Tempat penyelenggara
kursus penyelaman (diving) untuk tujuan komersial; Tempat yang menjual berbagai macam bir; Toko Eceran Elektronik; Toko
Grosir Elektronik; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko barang-barang grosir; Toko eceran aluminium; Toko eceran
yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran
yang menjual produk susu; Toko jam tangan; Toko kue; Toko makanan online; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman
online; Toko minuman panas dan dingin; Toko online dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang
merchandise karakter animasi; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko parfum; Toko perabotan;
Toko perlengkapan bayi; Toko yang menjual kosmetik; Toko yang menjual pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa
es dan buah; Toko-toko Grosir Elektronik; administrasi komersial untuk barang dan jasa bagi orang lain; administrasi pusat
data dalam bidang data besar (big data); administrasi usaha; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran
penjualan; advertising to promote the sale of products and the use of services by the point accumulation method or discount
privilege grant method; agen agregat penjualan dan penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen impor-ekspor; agen
penjualan barang baik eceran maupun grosir; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan
penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan
untuk mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perusahaan lokal dan
asing untuk memberikan penawaran untuk berbagai produk, yaitu, penetapan harga barang atau jasa; agen untuk penerbitan
kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; agency services
of products, services and company on the internet; analisa informasi bisnis; analisis biaya; analisis dan studi atas informasi
yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan lingkungan melalui penelitian pasar dan studi-studi
per-iklanan; analisis tren bisnis; analitik data bisnis, yaitu, mengumpulkan dan melaporkan data kebugaran, informasi
pembayaran dan data bisnis lainnya ke departemen sumber daya manusia serta bisnis kebugaran dan kesehatan; audisi
seniman pertunjukan (pemilihan personil); bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender; bantuan bisnis
untuk orang lain dalam pendirian organisasi kemanusiaan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan;
desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; distribusi bahan periklanan; distribusi barang promosi; distribusi barang-barang
(bukan layanan-layanan transportasi) (agen, grosir, layanan-layanan representatif); distribusi materi iklan dan penyebaran
pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distributor aluminium; general office work regarding management of
pecuniary claim by computer; grosir dan eceran film, rekaman suara, karya sastra, karya dramatis, karya musik dan karya
artistik; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan promosi perusahaan; iklan komersial; iklan komersial perusahaan;
iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan, promosi, dan layanan keagenan; informasi bisnis;
informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan pertanyaan bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk
konsumen terkait dengan diet [tempat konsultasi konsumen]; informasi usaha untuk tinjauan umum perusahaan termasuk
pengoperasian usaha, ukuran bisnis dan informasi lainnya; issuing of trading stamp; issuing, clearing and managing point
cards; issuing, issuing intermediary and clearing of trading stamp, coupon, point accumulation type card and discount privilege
card; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); jasa agen
periklanan; jasa agen pesanan pembelian; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent
(manajemen bisnis seniman pertunjukan); jasa analisis pasar; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial;
jasa bantuan untuk perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa diskon (-untuk pengecer, untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk lembaran
dan gulungan aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk
perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk segar; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa eceran atau grosiran
untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa evaluasi statistik data pemasaran; jasa grosir dan eceran; jasa iklan dan promosi;
jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa informasi komersial yang disediakan oleh akses ke database komputer;
jasa jasa katalog toko eceran; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi manajemen; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa
konsultasi rekrutmen bisnis; jasa konsultasi usaha mengenai distribusi komersial dan penyediaan informasi yang berhubungan
dengannya; jasa konsultasi yang berhubungan dengan kontrak untuk pembelian barang; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis,
manajemen bisnis dan pemasaran; jasa kumpulan statistik untuk bisnis; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas
organisasi dan sumber daya); jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa manajemen
bisnis di bidang pendidikan; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa organisasi dan manajemen program
promosi insentif dan penjualan; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa pembuatan indeks informasi, situs dan
sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya untuk pihak lain;
jasa penagihan; jasa penelitian dan konsultasi yang berkaitan dengan promosi, operasi, dan penjualan di pasar domestik dan
luar negeri barang dan jasa yang diproduksi di Taiwan, yaitu, konsultasi riset pasar; jasa penerbitan, pengelolaan dan
penyelesaian kupon dan poin untuk mempromosikan barang dan jasa; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran
secara online; jasa penggabungan (merger) dan akuisisi bisnis; jasa pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan;
jasa pengumpulan data; jasa penilaian perusahaan; jasa penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa penjualan dan
publisitas; jasa penjualan grosir produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan
ikan; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan
produk baja ringan; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan ritel produk garam
kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan farmasi; jasa penjualan: atap baja ringan ,
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galvalum, reng, hollow, atap Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium, kanal c; jasa penyaluran gas secara ritel
(eceran); jasa penyediaan data bisnis; jasa penyediaan portal online berbasis web yang memberikan pelanggan akses ke
informasi akun penjualan mereka, informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan pesanan,
informasi manajemen inventaris, dan informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia; jasa
perdagangan aluminium; jasa perdagangan gas; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan
promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa periklanan,
pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial;
jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi
(optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu,
penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang lain; jasa prakiraan ekonomi; jasa produksi iklan; jasa promosi dan
pemasaran secara online; jasa ritel; jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak
beralkohol; jasa sistemisasi data dalam database komputer; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa toko retail
secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala,
dan alas kaki; jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; jasa untuk membantu membangun jaringan kontak bisnis; jasa
untuk memperoleh statistik bisnis untuk orang lain; jasa yang berkaitan dengan analisis data usaha dalam transaksi
konsumen dan perilaku konsumen; jasa-jasa analisis dan studi informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini)
para konsumen dan tindak tanduk (behaviour) melalui penelitian pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa grosir terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasajasa konsultasi yang berkaitan dengan pencaharian karyawan-karyawan; jasa-jasa loyalitas pelanggan sehubungan dengan
jasa-jasa hotel dan resor; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan
komersial dan periklanan; jasa-jasa pemilihan (seleksi), penilaian dan pemeriksaan kesehatan pada karyawan untuk tujuan
pencaharian (penerimaan) karyawan; jasa-jasa penempatan dan pencaharian para karyawan untuk sementara; jasa-jasa
pengorganisasian untuk menggelar acara dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang makanan hewan untuk tujuan
promosi; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa strategi perniagaan; jasa-jasa toko ritel
online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga;
jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola,
menyalurkan dan melayani periklanan, untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan
kinerja periklanan; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan
diklasifikasikan melalui jaringan komputer global; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari
Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan
tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi
dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa
rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi data untuk orang lain; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet
dan jaringan elektronik, komputer dan jaringan komunikasi lainnya; kompilasi laporan medis; kompilasi purwa rupa
(prototypes) bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; konsultasi bisnis dan informasi bisnis untuk menyediakan
program komputer pada jaringan data; konsultasi bisnis di bidang telekomunikasi; konsultasi bisnis mengenai kegiatan
pemasaran; konsultasi usaha di bidang sistemasi informasi ke dalam database komputer; konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor; kutipan harga untuk barang atau jasa; layanan
administrasi dan manajemen personalia dan sumber daya manusia; layanan agen produk, layanan dan perusahaan di
internet; layanan analitik bisnis; layanan berbasis langganan menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang
dapat diunduh; layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak untuk
digunakan dalam analisa bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis dan
layanan bantuan bisnis; layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis, yaitu,
menyediakan informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan
pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data komputer; layanan bisnis, yaitu, penyediaan database komputer
mengenai pembelian dan penjualan berbagai macam produk dan layanan pihak lain; layanan eceran atau grosir untuk
peralatan CCTV; layanan eceran atau grosir untuk peralatan sistem keamanan; layanan eceran untuk pelumas dan bensin;
layanan evaluasi bisnis; layanan grosir untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk tempat tidur untuk hewan; layanan
grosir untuk yogurt beku; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan,
pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok,
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gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal
selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan
mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan dan pemasaran secara daring
untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan
konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan perencanaan dan pemulihan bencana;
layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk memungkinkan entitas
bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-profit organizations)
untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang lebih besar ke jaringan
komunikasi global; layanan konsultasi pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis, manajemen
bisnis, organisasi bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan manajemen bisnis; layanan manajemen
hubungan pelanggan; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pemasaran email; layanan
pemasaran online; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan pemesanan online yang menampilkan musik dan video yang
direkam sebelumnya; layanan penagihan; layanan pencarian dan penempatan eksekutif; layanan pencarian informasi di
internet dengan menggunakan program kecerdasan buatan untuk orang lain; layanan pencarian informasi yang dilaksanakan
dengan menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain; layanan penempatan magang; layanan pengaturan dan
pelaksanaan pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan penyediaan
informasi bisnis, konsumen, dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan perencanaan
karir, penempatan tenaga kerja, dan informasi; layanan perencanaan media; layanan periklanan dan manajeman untuk
penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah,
kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket
berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu,
sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan
berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan;
layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan ritel atau layanan grosir untuk foto dan gambar yang dapat diunduh;
layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak
permainan untuk mesin permainan video untuk penggunaan di rumah dan permainan yang dapat digenggam dengan layar
kristal cair; layanan ritel lilin wangi; layanan ritel online; layanan ritel untuk makanan hewan peliharaan; layanan ritel untuk
peralatan golf; layanan ritel untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel untuk persiapan dokter hewan; layanan
ritel untuk produk susu; layanan ritel untuk sepatu; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk tas dan dompet kulit; layanan
ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan ritel yang
berkaitan dengan utas; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan
minuman; layanan rujukan dan penempatan pribadi; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35; layanan
tampilan merchandising bisnis; layanan toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan persiapan
wewangian; layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan toko online yang menampilkan jasa Pengaturan
dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel di bidang buku, majalah, majalah,
buletin, jurnal dan publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian umum, disediakan melalui Internet dan
komputer lainnya, jaringan elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program
televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel menampilkan kacamata; layanan toko ritel
menampilkan payung; layanan toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan
CCTV; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online yang menampilkan
hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel online yang menampilkan
mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk audio dan video,
headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan aksesorisnya;
layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan
jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan untuk analisa data besar (big data);
layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan
pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan
pendirian resort hotel, motel, dan restoran; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis seniman
pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi kantor kesemuanya berhubungan
dengan permainan golf; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi
bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan pemasaran; manajemen kantor yang terkomputerisasi;
melakukan survei pasar; membantu dalam eksploitasi atau pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk
pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu penyediaan layanan konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan
mewah untuk memungkinkan mereka mendistribusikan kelebihan stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim
sebelumnya; membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang dan konsultasi pemasaran; memberikan
informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan laptop; memfasilitasi pertukaran dan penjualan dari jasa dan
produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara
menyalurkan iklan video di internet; mempromosikan barang dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain,
dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi
T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya; mempromosikan kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai
masalah yang melibatkan akses ke internet untuk populasi global; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP
untuk paket hiburan langsung; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi
video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi
untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan
komersial dalam hiburan interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan
permainan video; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam energi yang dapat
diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; menyediakan
direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan
sosial lainnya; menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet;
menyediakan informasi tentang manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin; menyediakan
layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions)
untuk bisnis industri dan komersial; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet; menyiapkan dan menempatkan iklan
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luar ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran
(expositions) untuk perusahaan industri dan komersial; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri
dan komersial; minimarket; nasehat manajemen; negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau
pemain musik; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis
atau iklan; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; pekerjaan kantor secara umum
tentang pengelolaan klaim uang oleh komputer; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain;
pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan bisnis; pemasaran kata-kata melalui mulut; pembaharuan
dan pemeliharaan data dalam pusat data komputer; pemberian informasi kepada konsumen di bidang restoran dan makanan,
yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan ulasan restoran; pemrosesan pesanan
administratif; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pencarian
data dalam komputer untuk pihak lain; pencarian database melalui komputer; penelitian dan survei bisnis; penelitian
pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; penempatan produk cetakan dalam
amplop (surat langsung); penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon diskon elektronik)
untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; penerbitan sertifikat hadiah yang memungkinkan untuk ditukar dengan
barang atau jasa; penerbitan stempel perdagangan; penerbitan, pengelolaan, kliring kartu poin untuk mempromosikan
penjualan produk atau menyediakan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon
diskon untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya;
penerbitan, pengelolaan, kliring poin untuk mempromosikan penjualan produk dan menyediakan jasa; penerbitan,
pengelolaan, kliring poin yang dapat diakumulasikan yang diberikan kepada pengguna sesuai dengan harga pembelian
barang dan jasa yang dapat ditukar dengan barang atau jasa atau ditawarkan untuk diskon dan pemyediaan informasi terkait
dengannya; penerbitan, perantara penerbitan dan kliring stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu
diskon
istimewa/ khusus; penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau layanan penyediaan promosi; pengadaan jasa untuk keperluan lain (pemesanan barang dan jasa
untuk keperluan bisnis); pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain); pengadaan
kontrak untuk orang lain; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial;
pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan
transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengecer
toko serba ada; pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas; pengelolaan hubungan pelanggan; pengelolaan laporan bisnis;
pengelolaan resiko bisnis; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising);
pengkajian pemasaran; pengkinian materi periklanan; pengkoordinasian strategi pemasaran pihak ketiga; pengoperasian
usaha situs komunitas di Internet; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan; pengumpulan
data dan analisis statistikal; pengumpulan informasi kedalam database; pengumpulan poin dan poin kliring untuk
mempromosikan penjualan produk dan jasa; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan lagu secara
digital melalui jaringan online; penjualan telepon seluler baik secara online maupun secara langsung; penyatuan, untuk
kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari ritel barang dagangan umum dan situs web dalam jaringan
komunikasi global; penyebaran bahan iklan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan;
penyebaran materi pemasaran; penyedia sistem berbasis web dan portal daring di bidang pemanfaatan sumber daya manusia
dan pusat kebugaran, yaitu, untuk memungkinkan pemanfaatan departemen sumber daya manusia menggunakan pusat
kebugaran untuk menawarkan layanan kepada karyawan, untuk mengelola partisipasi mereka dan untuk penyusunan laporan;
penyediaan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian komputer dan sistem komputer; penyediaan bantuan
bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan barang-barang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel; penyediaan
fungsi kegiatan perkantoran; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi komersial yang berkaitan
dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi komputer; penyediaan informasi mengenai artikel surat kabar, majalah
atau buku melalui Internet; penyediaan informasi mengenai hadiah untuk promosi penjualan; penyediaan informasi mengenai
penjualan dan urutan penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi mengenai penjualan produk;
penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan informasi tentang dunia Kerja, Bisnis melalui
situs web; penyediaan informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola
sebagai data elektronik) untuk promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan; penyediaan informasi yang berhubungan
dengan harga dan penjual produk; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce;
penyediaan jasa publikasi dan informasi pasar konsumen secara daring; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan
katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode,
tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan,
peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan
penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan
segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara,
pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan jasa ritel online dari situs web
internet yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan,
peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di
kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan
laporan bisnis dan / atau komersial; penyediaan layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan
sumber daya perangkat lunak; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
penyediaan pasar online; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan ruang di Internet
untuk periklanan; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang pada halaman utama
Internet untuk mengiklankan barang dan jasa; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari
penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha); penyelenggaraan analisis bisnis survei riset
pemasaran; penyelenggaraan bisnis dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data; penyelenggaraan
pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian
konsumen dan iklan; penyelenggaraan survei riset pemasaran; penyelidikan, pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan
informasi mengenai sistem stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus;
penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan terbaru; penyewaan bahan publisitas; penyimpanan data dan pemrosesan
data; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya;
perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang melalui Internet; perdagangan barang; perdagangan eceran
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komputer bekas; perekrutan dan pengelolaan pedagang dan anggota stempel perdagangan, kupon, kartu akumulasi poin,
kartu manfaat diskon untuk promosi penjualan atau promosi penjualan; perekrutan dan pengelolaan pedagang, anggota kartu
poin untuk promosi penjualan; perekrutan tenaga kerja; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk
orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk
tujuan promosi; perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media;
periklanan situs bisnis; periklanan, pemasaran, riset pasar; perkiraan dan analisis ekonomi; pernerbitan, pengelolaan, kliring
poin (termasuk poin elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi
terkait dengannya; persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; persiapan milis; persiapan, produksi, dan
penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara
para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan para pelaksana perniagaan (business); presentasi barang melalui media
komunikasi untuk keperluan pengecer; produksi iklan, yaitu, produksi bahan iklan; promosi atas undian berhadian, kompetisikompetisi dan insentif-insentif kepada para pelanggan; promosi penjualan; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi
penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; proses dan verifikasi data yang
terkomputerisasi; providing information the sale of goods offered in the form of shopping malls on internet websites; provision
of business data; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi naskah publisitas/iklan; publisitas dan layanan
pemasaran; publisitas iklan industri dan komersial; recruitment and management of trading stamp, coupon,
point accumulation type card franchise, member; registrasi kendaraan dan layanan pemindahan hak; rekrutmen dan
manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan; riset bisnis dan pemasaran;
segmentasi (pembagian) dan profilisasi data pasar; semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer,
jaringan informasi dan/atau internet; show room (ruang pamer) penjualan mobil bekas; sistemasi informasi ke dalam database
komputer; sistematisasi data dalam database pusat; skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema
insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang dan jasa melalui layanan
telepon dan / atau komputer online; sponsor promosi balapan sepeda; sponsor promosi organisasi yang mempromosikan
pengelolaan dan pelestarian lingkungan; stan penjualan makanan ringan; stan penjualan minuman; studi pasar terkait dengan
layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; supermarket; tata buku; toko; toko bangunan; toko eceran; toko eceran bahan
bangunan; toko grosir; toko online dan offline untuk barang-barang selam; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko
retail handphone; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi; toko roti; toko yang menjual
perhiasan; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produkproduk kopi dan barang-barang terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam
mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033707
: 18/05/2021 15:04:58
:
: PT. Pilarquim Agroscience Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Cempaka, Kota Delta Silicon III Blok F 18 No. 5, Kel. Cicau, Kec. Cikarang Pusat,
Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17531
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PILARCABRIO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033708
: 18/05/2021 15:05:12
:
: SHIMANO INC.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN, 5908577
: Januar Ferry S.Si
: PT. Hakindah International Gedung Gajah Unit AT Jalan Dr Saharjo No. 111 Tebet

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FLEXDRIVE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 28
: ===Pelindung pinggul yang khusus dibuat untuk memancing; Pengapung untuk memancing; Pengarah senar pancing

740

540 Etiket

(digunakan pada batang pancing); alat untuk memancing; gulungan untuk memancing; jaring pendaratan untuk pemancing;
mata kail pancing; senar untuk memancing; sinkers memancing; tas yang disesuaikan untuk alat-alat memancing; tempat
batang untuk memancing; tongkat pancing; umpan memancing buatan; umpan untuk memancing; wadah untuk peralatan
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memancing===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033710
: 18/05/2021 15:05:36
:
: XU CAIYUN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.13 Laoshang Villagers Group, Zhiyuan Village, Xiangsi Township, Yueyang
County, Hunan Province, China
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LARIS STIKER + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Orange dan Putih.
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha;

740

Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Administrasi sistem dan portal daring yang memungkinkan promosi kegiatan
kebugaran dan kesehatan; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen ekspor-impor peralatan dan
perlengkapan bayi; Agen penjualan; Agen-agen Penjualan Elektronik; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui
jaringan-jaringan komputer global; Aktivitas konsultasi manajemen; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan;
Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Asistensi bagi konsumen untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa
melalui jaringan komputer global; Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; Counter untuk penjualan es krim;
DEPARTMENT STORE; Dealer motor; Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; Distribusi materi publisitas (selebaran,
prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk penjualan jarak jauh) baik yang melintasi perbatasan atau tidak;
Distributor Elektronik; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; Distributor peralatan dan perlengkapan
bayi; Distributor perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Gerai penjualan makanan dan
minuman; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan
komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan
penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode pemberian diskon hak istimewa; Impor, ekspor, promosi
penjualan untuk pihak ketiga dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata,
bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik;
Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Invoicing perpajakan; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen
penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik;
Jasa akunting; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk farmasi; Jasa distribusi; Jasa ecer yang berkaitan dengan
peralatan teknologi informasi; Jasa evaluasi komersial; Jasa grosir; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan
(merger) dan pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman;
Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa
konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan pelelangan
secara online; Jasa layanan pengadaan produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk
bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin dan instrumen-instrumen pneumatik atau hidrolik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan
komunikasi informasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
peralatan dan instrumen audio dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video,
atau penerima audio-video; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi
kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan
minuman; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated
External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat
berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di
bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik
untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran
gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA
untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu,
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mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk
keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat
bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh
manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel
untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam),
mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap
debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara
elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk
keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk
keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot); Jasa
layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real
estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel
dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium,
apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Jasa
marketing untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan
via website; Jasa pemberian nasihat mengenai produk farmasi untuk keperluan diet; Jasa pemesan dan penjualan barang
secara online; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari
pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan
mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat,
tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan
barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang
melalui pos atau remote control media elektronik dan melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa
pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa pengadaan teh hijau untuk orang lain;
Jasa pengurusan dan perijinan stnk; Jasa penjualan alat - alat berkemah; Jasa penjualan alat kendali jarak jauh; Jasa
penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan
barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan drone dan drone kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa
penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan
grosir untuk pemanas air, peralatan dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan permainan video yang
dapat diunduh; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan online untuk pakaian bersepeda;
Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda
listrik; Jasa penjualan parfum dan wewangian; Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan perlengkapan berkemah; Jasa
penjualan perlengkapan mendaki gunung; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan ritel dan
grosir untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik; Jasa penjualan suku cadang alat - alat
musik; Jasa penyediaan fasilitas biro bisnis; Jasa perantara komersial dalam bidang peralatan komunikasi yang portabel,
yaitu, handset, walkie-talkie, telepon-telepon satelit dan asisten digital pribadi (PDA), telepon-telepon bergerak; Jasa perantara
komersial untuk alat pemanas; Jasa perantara komersial untuk komputer-komputer; Jasa perantara komersial untuk mesin
dan perlengkapan kantor; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa
perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan
peralatan medis; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin; Jasa perantara komersial untuk
mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa
perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga; Jasa perantara komersial untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara
komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa
perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal
Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan
kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk
keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk
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keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang
medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis,
sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan
kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan
medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagianbagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi
sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk diagnosa (diagnostic reagent) untuk keperluan medis; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan
tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga
listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan
rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa perantara komersial untuk
produk-produk farmasi; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa perdagangan eksporimpor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang; Jasa periklanan dan pemasaran yang
dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari
pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan
bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral; Jasa pialang penjualan barang; Jasa
pialang untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan
komputer dan situs web (website); Jasa publisitas luar ruangan; Jasa ritel dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang
menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata
pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai
plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempattempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; Jasa ritel sehubungan dengan
pemutar media portabel; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; Jasa ritel yang berkaitan dengan tekstil,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (ecigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok,
korek api, alat penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok
elektronik; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir yang menampikan peralatan dan instrumen medis
untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan
rumah tangga; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang
menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian,
penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa
toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio,
video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko
retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer,
rekaman audio, publikasi elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan
instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika;
Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat
wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin;
Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan
penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Jasa-jasa kliping berita; Jasa-jasa penyediaan informasi, dan
layanan jual beli tentang akar rumput; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkat-perangkat keras dan barangbarang yang berkaitan dengannya; Kampanye pasar; Keagenan tenaga kerja; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Konsultasi
manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua
angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri
konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan,
asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan
bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan,
perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi; Konsultasi perdagangan produk
UMKM di dalam dan luar negeri; Konsultasi sarana dan pra sarana bagi kegiatan UMKM; Konsultasi yang berkaitan dengan
hubungan masyarakat; Layana agen penjualan yang menampilkan penggorengan; Layanan administrasi bisnis yang
disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan agen penjualan untuk pintu
lipat dari logam; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat non-logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan alas kaki
untuk mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat penggosok
tubuh; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan agen penjualan yang
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menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat
gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan agen penjualan yang menampilkan
aparatus perawatan gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan bagasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
bantal Korea, Bangsuk; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan agen penjualan yang
menampilkan botol terisolasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan buku dan publikasi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan agen penjualan yang
menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan agen
penjualan yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kantong dengan penutup
untuk penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan karpet; Layanan agen penjualan yang
menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan
keranjang sampah; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen
penjualan yang menampilkan kertas perak; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan
elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali digital; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali elektrik
yang dapat dilipat; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
lemari bukan logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan panci
untuk memasak; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan agen penjualan yang menampilkan pemanggang; Layanan agen penjualan
yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan
agen penjualan yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen penjualan yang menampilkan penjernih udara untuk
kendaraan; Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan
dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan perlengkapan mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sediaan untuk
memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan agen penjualan yang menampilkan serbet; Layanan agen
penjualan yang menampilkan setrika uap; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sterilisasi pengering
piring; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas kecil
untuk bepergian; Layanan agen penjualan yang menampilkan tembakau; Layanan agen penjualan yang menampilkan tempat
dan kotak sabun; Layanan agen penjualan yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tikar; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan
agen penjualan yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan tusuk gigi;
Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan agen
penjualan yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah
plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multiguna; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan agen penjualan
yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan lapisan
kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan peralatan memasak portabel untuk
penggunaan di luar ruangan; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk
penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan
pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas
rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca
lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain.; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan
dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang;
Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen
usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data tersebut
menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan distribusi dalam
bidang perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer, program permainan, konten permainan
komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan
fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan iklan yang
berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel
perangkat keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon,
potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain;
Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras logam; Layanan konsultasi
untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan manajemen
bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan manajemen risiko
bisnis; Layanan nasehat untuk informasi bisnis dan akuntansi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan
sosial dengan bisnis; Layanan pemrosesan kantor; Layanan pengaturan rapat perusahaan; Layanan pengembangan bisnis,
seperti menyediakan bantuan untuk perusahaan pemula milik pihak lain; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel
online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan penyedia informasi secara
daring termasik informasi terkait dengan pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu kredit.; Layanan penyedia
informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan perantara bisnis; Layanan perantara yang
berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan promosi dan publisitas; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan ritel
online barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki; Layanan ritel online
yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online
yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan dengan
tutup kepala; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian; Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar, minyak bumi, minyak,
pelumas, gemuk; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil;
Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko grosir yang menampilkan alas kaki untuk
mandi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan alat penggosok
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tubuh; Layanan toko grosir yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko grosir yang menampilkan
alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan
toko grosir yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko grosir yang menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan
toko grosir yang menampilkan deterjen untuk keperluan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk abrasif untuk
menggosok kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko grosir yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko grosir yang menampilkan
kabinet dan lemari plastik; Layanan toko grosir yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
Layanan toko grosir yang menampilkan karpet; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan
domestik atau rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko grosir yang
menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan kertas perak; Layanan toko
grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko grosir
yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali digital; Layanan toko
grosir yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan
toko grosir yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan lemari
bukan logam; Layanan toko grosir yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko grosir
yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko grosir
yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir yang menampilkan pemanggang; Layanan toko grosir yang
menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan penggorengan; Layanan toko grosir yang
menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko grosir yang
menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko grosir
yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak portabel
untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko grosir yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan
lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan serbet; Layanan toko grosir yang menampilkan
setrika uap; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat untuk
membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko grosir yang menampilkan tas
dan dompet; Layanan toko grosir yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko grosir yang menampilkan teko
kopi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan toko grosir yang menampilkan tepung
dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko grosir yang menampilkan tikar; Layanan toko grosir yang menampilkan
tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko
grosir yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan
makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko grosir yang
menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah rumah tangga
portabel multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko
grosir yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko ritel menampilkan selempang
jendela dari logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko ritel online; Layanan toko
ritel online menampilkan rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman video, dan produk yang
terkait dengan musik; Layanan toko ritel online yang menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang
menampilkan topi; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel untuk engsel
pintu dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat non-logam; Layanan toko
ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko ritel
yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang
dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko ritel yang menampilkan
alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang
menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang
menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus perawatan gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko ritel yang menampilkan blender tangan nirkabel;
Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko ritel yang menampilkan cangkir bukan logam mulia;
Layanan toko ritel yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan gantungan
baju; Layanan toko ritel yang menampilkan gulungan toilet; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk abrasif untuk
menggosok kulit; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko ritel yang menampilkan
kabinet dan lemari plastik; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
Layanan toko ritel yang menampilkan karpet; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan
domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko ritel yang menampilkan
keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan kertas perak; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak
esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak makanan
pendamping; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali digital; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko ritel yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara
untuk makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko ritel yang menampilkan
panggangan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang menampilkan
pemanggang; Layanan toko ritel yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan
pembungkus untuk penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel
yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang
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menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel
yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan memasak portabel
untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko ritel yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya
untuk keperluan mencuci; Layanan toko ritel yang menampilkan serbet; Layanan toko ritel yang menampilkan setrika uap;
Layanan toko ritel yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat untuk membersihkan;
Layanan toko ritel yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet;
Layanan toko ritel yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko ritel yang menampilkan tempat dan kotak
sabun; Layanan toko ritel yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko ritel yang
menampilkan tikar; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang
menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko ritel yang
menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
dapur; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan
barang dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web secara ritel
online; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online;
MINI MARKET; Manajemen Usaha; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen bisnis dan layanan
konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare
dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan; Manajemen bisnis dan pengoperasian
hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain; Manajemen data; Manajemen usaha dan operasi
pusat data; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Membantu perusahaan-perusahaan untuk
mendapatkan kontrak pemerintah; Memberikan informasi dan analisis yang berkaitan dengan data pasar ekonomi;
Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website);
Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan informasi,
berita, dan komentar di bidang bisnis hiburan; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web
ritel online orang lain; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi pelacakan mengenai pelacakan aset dalam
perjalanan, yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis;
PASAR SWALAYAN; PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pemasangan poster; Pemasaran dan periklanan pada
jasa keuangan dan asuransi; Pembelian Madu dan Hasil produksi madu; Pembukuan perniagaan; Pembukuan perusaahan;
Pemotongan pajak; Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Penelitain Perniagaan; Penelitian perniagaan
dan pemasaran madu; Penempatan personel, yaitu jasa penyediaan pekerja terlatih dan material untuk mengelola dan
mengerjakan pembersihan peralatan industri dengan benar, yaitu, reaktor, kapal, tangki, menara vakum, penukar panas,
perpipaan, kolom penyulingan, dan peralatan industri lainnya.; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan
barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengaturan dan
pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; Pengelolaan arsip perniagaan;
Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengelolaan informasi perpajakan; Pengelolaan laporan
proyek bisnis; Pengiklanan di surat kabar; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Penjualan
barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan
barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris
barang-barang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris peralatan
dan perlengkapan selam; Penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai data demografis; Penyediaan informasi
komersial melalui internet global; Penyediaan informasi komersial melalui jaringan komputer; Penyediaan informasi konsumen
melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi,
termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa layanan
informasi publisitas; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Penyediaan program penghargaan insentif bagi pelanggan melalui
pemberian hadiah bonus dan layanan insentif untuk perjalanan udara yang sudah berkali-kali, yaitu, fasilitas transit lounge
untuk relaksasi penumpang, layanan maskapai penerbangan prioritas khusus dengan layanan reservasi, peningkatan
pemrosesan tiket bandara, percepatan prosedur menunggu panggilan penerbangan, check-in prioritas, check-in lobi prioritas,
service center khusus dan jalur untuk kumpulan penumpang elite, prioritas khusus dan percepatan pemrosesan keamanan,
percepatan layanan penanganan di pintu masuk dan keberangkatan pesawat, peningkatan akomodasi tempat duduk,
peningkatan ruang pribadi termasuk hiburan khusus, koneksi komputer, peningkatan layanan penyediaan makanan dan
pemberian voucher dengan nilai-nilai yang telah ditentukan untuk penumpang elite, pengiriman bagasi prioritas, peningkatan
dan percepatan respons customer service untuk penumpang elite; Peragaan barang; Perbandingan harga dan evaluasi
berbagai produk; Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar komputer dan
perlengkapannya dan piranti lunak; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Periklanan
melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan,
pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang
sosialisasi untuk tujuan bisnis; Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman
video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi
penjualan akun kartu kredit melalui administrasi program pemberian insentif; Promosi penjualan produk elektronik, video
dan/atau audio untuk orang lain; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain melalui toko,
Internet atau katalog produk; Promosi penjualan untuk pihak lain melalui jaringan komputer; Pusat perbelanjaan komprehensif
melalui internet; Saran manajemen pemasaran; Supermarket bahan bangunan; TOKO SERBA ADA; Tempat penyelenggara
kursus penyelaman (diving) untuk tujuan komersial; Tempat yang menjual berbagai macam bir; Toko Eceran Elektronik; Toko
Grosir Elektronik; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko barang-barang grosir; Toko eceran aluminium; Toko eceran
yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran
yang menjual produk susu; Toko jam tangan; Toko kue; Toko makanan online; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman
online; Toko minuman panas dan dingin; Toko online dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang
merchandise karakter animasi; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko parfum; Toko perabotan;

Halaman 1074 dari 1262

Toko perlengkapan bayi; Toko yang menjual kosmetik; Toko yang menjual pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa
es dan buah; Toko-toko Grosir Elektronik; administrasi komersial untuk barang dan jasa bagi orang lain; administrasi pusat
data dalam bidang data besar (big data); administrasi usaha; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran
penjualan; advertising to promote the sale of products and the use of services by the point accumulation method or discount
privilege grant method; agen agregat penjualan dan penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen impor-ekspor; agen
penjualan barang baik eceran maupun grosir; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan
penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan
untuk mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perusahaan lokal dan
asing untuk memberikan penawaran untuk berbagai produk, yaitu, penetapan harga barang atau jasa; agen untuk penerbitan
kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; agency services
of products, services and company on the internet; analisa informasi bisnis; analisis biaya; analisis dan studi atas informasi
yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan lingkungan melalui penelitian pasar dan studi-studi
per-iklanan; analisis tren bisnis; analitik data bisnis, yaitu, mengumpulkan dan melaporkan data kebugaran, informasi
pembayaran dan data bisnis lainnya ke departemen sumber daya manusia serta bisnis kebugaran dan kesehatan; audisi
seniman pertunjukan (pemilihan personil); bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender; bantuan bisnis
untuk orang lain dalam pendirian organisasi kemanusiaan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan;
desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; distribusi bahan periklanan; distribusi barang promosi; distribusi barang-barang
(bukan layanan-layanan transportasi) (agen, grosir, layanan-layanan representatif); distribusi materi iklan dan penyebaran
pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distributor aluminium; general office work regarding management of
pecuniary claim by computer; grosir dan eceran film, rekaman suara, karya sastra, karya dramatis, karya musik dan karya
artistik; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan promosi perusahaan; iklan komersial; iklan komersial perusahaan;
iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan, promosi, dan layanan keagenan; informasi bisnis;
informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan pertanyaan bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk
konsumen terkait dengan diet [tempat konsultasi konsumen]; informasi usaha untuk tinjauan umum perusahaan termasuk
pengoperasian usaha, ukuran bisnis dan informasi lainnya; issuing of trading stamp; issuing, clearing and managing point
cards; issuing, issuing intermediary and clearing of trading stamp, coupon, point accumulation type card and discount privilege
card; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); jasa agen
periklanan; jasa agen pesanan pembelian; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent
(manajemen bisnis seniman pertunjukan); jasa analisis pasar; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial;
jasa bantuan untuk perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa diskon (-untuk pengecer, untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk lembaran
dan gulungan aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk
perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk segar; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa eceran atau grosiran
untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa evaluasi statistik data pemasaran; jasa grosir dan eceran; jasa iklan dan promosi;
jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa informasi komersial yang disediakan oleh akses ke database komputer;
jasa jasa katalog toko eceran; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi manajemen; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa
konsultasi rekrutmen bisnis; jasa konsultasi usaha mengenai distribusi komersial dan penyediaan informasi yang berhubungan
dengannya; jasa konsultasi yang berhubungan dengan kontrak untuk pembelian barang; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis,
manajemen bisnis dan pemasaran; jasa kumpulan statistik untuk bisnis; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas
organisasi dan sumber daya); jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa manajemen
bisnis di bidang pendidikan; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa organisasi dan manajemen program
promosi insentif dan penjualan; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa pembuatan indeks informasi, situs dan
sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya untuk pihak lain;
jasa penagihan; jasa penelitian dan konsultasi yang berkaitan dengan promosi, operasi, dan penjualan di pasar domestik dan
luar negeri barang dan jasa yang diproduksi di Taiwan, yaitu, konsultasi riset pasar; jasa penerbitan, pengelolaan dan
penyelesaian kupon dan poin untuk mempromosikan barang dan jasa; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran
secara online; jasa penggabungan (merger) dan akuisisi bisnis; jasa pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan;
jasa pengumpulan data; jasa penilaian perusahaan; jasa penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa penjualan dan
publisitas; jasa penjualan grosir produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan
ikan; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan
produk baja ringan; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan ritel produk garam
kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan farmasi; jasa penjualan: atap baja ringan
,galvalum, reng, hollow, atap Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium, kanal c; jasa penyaluran gas secara ritel
(eceran); jasa penyediaan data bisnis; jasa penyediaan portal online berbasis web yang memberikan pelanggan akses ke
informasi akun penjualan mereka, informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan pesanan,
informasi manajemen inventaris, dan informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia; jasa
perdagangan aluminium; jasa perdagangan gas; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan
promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa periklanan,
pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial;
jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi
(optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu,
penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang lain; jasa prakiraan ekonomi; jasa produksi iklan; jasa promosi dan
pemasaran secara online; jasa ritel; jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak
beralkohol; jasa sistemisasi data dalam database komputer; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa toko retail
secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala,
dan alas kaki; jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; jasa untuk membantu membangun jaringan kontak bisnis; jasa
untuk memperoleh statistik bisnis untuk orang lain; jasa yang berkaitan dengan analisis data usaha dalam transaksi
konsumen dan perilaku konsumen; jasa-jasa analisis dan studi informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini)
para konsumen dan tindak tanduk (behaviour) melalui penelitian pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa grosir terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-
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jasa konsultasi yang berkaitan dengan pencaharian karyawan-karyawan; jasa-jasa loyalitas pelanggan sehubungan dengan
jasa-jasa hotel dan resor; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan
komersial dan periklanan; jasa-jasa pemilihan (seleksi), penilaian dan pemeriksaan kesehatan pada karyawan untuk tujuan
pencaharian (penerimaan) karyawan; jasa-jasa penempatan dan pencaharian para karyawan untuk sementara; jasa-jasa
pengorganisasian untuk menggelar acara dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang makanan hewan untuk tujuan
promosi; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa strategi perniagaan; jasa-jasa toko ritel
online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga;
jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola,
menyalurkan dan melayani periklanan, untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan
kinerja periklanan; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan
diklasifikasikan melalui jaringan komputer global; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari
Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan
tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi
dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa
rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi data untuk orang lain; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet
dan jaringan elektronik, komputer dan jaringan komunikasi lainnya; kompilasi laporan medis; kompilasi purwa rupa
(prototypes) bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; konsultasi bisnis dan informasi bisnis untuk menyediakan
program komputer pada jaringan data; konsultasi bisnis di bidang telekomunikasi; konsultasi bisnis mengenai kegiatan
pemasaran; konsultasi usaha di bidang sistemasi informasi ke dalam database komputer; konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor; kutipan harga untuk barang atau jasa; layanan
administrasi dan manajemen personalia dan sumber daya manusia; layanan agen produk, layanan dan perusahaan di
internet; layanan analitik bisnis; layanan berbasis langganan menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang
dapat diunduh; layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak untuk
digunakan dalam analisa bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis dan
layanan bantuan bisnis; layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis, yaitu,
menyediakan informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan
pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data komputer; layanan bisnis, yaitu, penyediaan database komputer
mengenai pembelian dan penjualan berbagai macam produk dan layanan pihak lain; layanan eceran atau grosir untuk
peralatan CCTV; layanan eceran atau grosir untuk peralatan sistem keamanan; layanan eceran untuk pelumas dan bensin;
layanan evaluasi bisnis; layanan grosir untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk tempat tidur untuk hewan; layanan
grosir untuk yogurt beku; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan,
pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok,
gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal
selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan
mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan dan pemasaran secara daring
untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan
konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan perencanaan dan pemulihan bencana;
layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk memungkinkan entitas
bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-profit organizations)
untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang lebih besar ke jaringan
komunikasi global; layanan konsultasi pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis, manajemen
bisnis, organisasi bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan manajemen bisnis; layanan manajemen
hubungan pelanggan; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pemasaran email; layanan
pemasaran online; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan pemesanan online yang menampilkan musik dan video yang
direkam sebelumnya; layanan penagihan; layanan pencarian dan penempatan eksekutif; layanan pencarian informasi di
internet dengan menggunakan program kecerdasan buatan untuk orang lain; layanan pencarian informasi yang dilaksanakan
dengan menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain; layanan penempatan magang; layanan pengaturan dan
pelaksanaan pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan penyediaan
informasi bisnis, konsumen, dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan perencanaan
karir, penempatan tenaga kerja, dan informasi; layanan perencanaan media; layanan periklanan dan manajeman untuk
penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah,
kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket
berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu,
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sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan
berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan;
layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan ritel atau layanan grosir untuk foto dan gambar yang dapat diunduh;
layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak
permainan untuk mesin permainan video untuk penggunaan di rumah dan permainan yang dapat digenggam dengan layar
kristal cair; layanan ritel lilin wangi; layanan ritel online; layanan ritel untuk makanan hewan peliharaan; layanan ritel untuk
peralatan golf; layanan ritel untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel untuk persiapan dokter hewan; layanan
ritel untuk produk susu; layanan ritel untuk sepatu; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk tas dan dompet kulit; layanan
ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan ritel yang
berkaitan dengan utas; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan
minuman; layanan rujukan dan penempatan pribadi; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35; layanan
tampilan merchandising bisnis; layanan toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan persiapan
wewangian; layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan toko online yang menampilkan jasa Pengaturan
dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel di bidang buku, majalah, majalah,
buletin, jurnal dan publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian umum, disediakan melalui Internet dan
komputer lainnya, jaringan elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program
televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel menampilkan kacamata; layanan toko ritel
menampilkan payung; layanan toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan
CCTV; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online yang menampilkan
hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel online yang menampilkan
mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk audio dan video,
headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan aksesorisnya;
layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan
jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan untuk analisa data besar (big data);
layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan
pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan
pendirian resort hotel, motel, dan restoran; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis seniman
pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi kantor kesemuanya berhubungan
dengan permainan golf; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi
bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan pemasaran; manajemen kantor yang terkomputerisasi;
melakukan survei pasar; membantu dalam eksploitasi atau pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk
pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu penyediaan layanan konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan
mewah untuk memungkinkan mereka mendistribusikan kelebihan stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim
sebelumnya; membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang dan konsultasi pemasaran; memberikan
informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan laptop; memfasilitasi pertukaran dan penjualan dari jasa dan
produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara
menyalurkan iklan video di internet; mempromosikan barang dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain,
dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi
T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya; mempromosikan kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai
masalah yang melibatkan akses ke internet untuk populasi global; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP
untuk paket hiburan langsung; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi
video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi
untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan
komersial dalam hiburan interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan
permainan video; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam energi yang dapat
diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; menyediakan
direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan
sosial lainnya; menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet;
menyediakan informasi tentang manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin; menyediakan
layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions)
untuk bisnis industri dan komersial; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet; menyiapkan dan menempatkan iklan
luar ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran
(expositions) untuk perusahaan industri dan komersial; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri
dan komersial; minimarket; nasehat manajemen; negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau
pemain musik; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis
atau iklan; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; pekerjaan kantor secara umum
tentang pengelolaan klaim uang oleh komputer; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain;
pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan bisnis; pemasaran kata-kata melalui mulut; pembaharuan
dan pemeliharaan data dalam pusat data komputer; pemberian informasi kepada konsumen di bidang restoran dan makanan,
yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan ulasan restoran; pemrosesan pesanan
administratif; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pencarian
data dalam komputer untuk pihak lain; pencarian database melalui komputer; penelitian dan survei bisnis; penelitian
pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; penempatan produk cetakan dalam
amplop (surat langsung); penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon diskon elektronik)
untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; penerbitan sertifikat hadiah yang memungkinkan untuk ditukar dengan
barang atau jasa; penerbitan stempel perdagangan; penerbitan, pengelolaan, kliring kartu poin untuk mempromosikan
penjualan produk atau menyediakan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon
diskon untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya;
penerbitan, pengelolaan, kliring poin untuk mempromosikan penjualan produk dan menyediakan jasa; penerbitan,
pengelolaan, kliring poin yang dapat diakumulasikan yang diberikan kepada pengguna sesuai dengan harga pembelian
barang dan jasa yang dapat ditukar dengan barang atau jasa atau ditawarkan untuk diskon dan pemyediaan informasi terkait
dengannya; penerbitan, perantara penerbitan dan kliring stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan
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kartu diskon
istimewa/ khusus; penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau layanan penyediaan promosi; pengadaan jasa untuk keperluan lain (pemesanan barang dan jasa
untuk keperluan bisnis); pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain); pengadaan
kontrak untuk orang lain; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial;
pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan
transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengecer
toko serba ada; pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas; pengelolaan hubungan pelanggan; pengelolaan laporan bisnis;
pengelolaan resiko bisnis; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising);
pengkajian pemasaran; pengkinian materi periklanan; pengkoordinasian strategi pemasaran pihak ketiga; pengoperasian
usaha situs komunitas di Internet; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan; pengumpulan
data dan analisis statistikal; pengumpulan informasi kedalam database; pengumpulan poin dan poin kliring untuk
mempromosikan penjualan produk dan jasa; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan lagu secara
digital melalui jaringan online; penjualan telepon seluler baik secara online maupun secara langsung; penyatuan, untuk
kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari ritel barang dagangan umum dan situs web dalam jaringan
komunikasi global; penyebaran bahan iklan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan;
penyebaran materi pemasaran; penyedia sistem berbasis web dan portal daring di bidang pemanfaatan sumber daya manusia
dan pusat kebugaran, yaitu, untuk memungkinkan pemanfaatan departemen sumber daya manusia menggunakan pusat
kebugaran untuk menawarkan layanan kepada karyawan, untuk mengelola partisipasi mereka dan untuk penyusunan laporan;
penyediaan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian komputer dan sistem komputer; penyediaan bantuan
bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan barang-barang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel; penyediaan
fungsi kegiatan perkantoran; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi komersial yang berkaitan
dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi komputer; penyediaan informasi mengenai artikel surat kabar, majalah
atau buku melalui Internet; penyediaan informasi mengenai hadiah untuk promosi penjualan; penyediaan informasi mengenai
penjualan dan urutan penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi mengenai penjualan produk;
penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan informasi tentang dunia Kerja, Bisnis melalui
situs web; penyediaan informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola
sebagai data elektronik) untuk promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan; penyediaan informasi yang berhubungan
dengan harga dan penjual produk; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce;
penyediaan jasa publikasi dan informasi pasar konsumen secara daring; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan
katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode,
tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan,
peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan
penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan
segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara,
pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan jasa ritel online dari situs web
internet yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan,
peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di
kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan
laporan bisnis dan / atau komersial; penyediaan layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan
sumber daya perangkat lunak; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
penyediaan pasar online; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan ruang di Internet
untuk periklanan; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang pada halaman utama
Internet untuk mengiklankan barang dan jasa; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari
penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha); penyelenggaraan analisis bisnis survei riset
pemasaran; penyelenggaraan bisnis dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data; penyelenggaraan
pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian
konsumen dan iklan; penyelenggaraan survei riset pemasaran; penyelidikan, pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan
informasi mengenai sistem stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus;
penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan terbaru; penyewaan bahan publisitas; penyimpanan data dan pemrosesan
data; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya;
perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang melalui Internet; perdagangan barang; perdagangan eceran
komputer bekas; perekrutan dan pengelolaan pedagang dan anggota stempel perdagangan, kupon, kartu akumulasi poin,
kartu manfaat diskon untuk promosi penjualan atau promosi penjualan; perekrutan dan pengelolaan pedagang, anggota kartu
poin untuk promosi penjualan; perekrutan tenaga kerja; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk
orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk
tujuan promosi; perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media;
periklanan situs bisnis; periklanan, pemasaran, riset pasar; perkiraan dan analisis ekonomi; pernerbitan, pengelolaan, kliring
poin (termasuk poin elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi
terkait dengannya; persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; persiapan milis; persiapan, produksi, dan
penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara
para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan para pelaksana perniagaan (business); presentasi barang melalui media
komunikasi untuk keperluan pengecer; produksi iklan, yaitu, produksi bahan iklan; promosi atas undian berhadian, kompetisikompetisi dan insentif-insentif kepada para pelanggan; promosi penjualan; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi
penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; proses dan verifikasi data yang
terkomputerisasi; providing information the sale of goods offered in the form of shopping malls on internet websites; provision
of business data; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi naskah publisitas/iklan; publisitas dan layanan
pemasaran; publisitas iklan industri dan komersial; recruitment and management of trading stamp, coupon,
point accumulation type card franchise, member; registrasi kendaraan dan layanan pemindahan hak; rekrutmen dan
manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan; riset bisnis dan pemasaran;
segmentasi (pembagian) dan profilisasi data pasar; semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer,
jaringan informasi dan/atau internet; show room (ruang pamer) penjualan mobil bekas; sistemasi informasi ke dalam database
komputer; sistematisasi data dalam database pusat; skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema
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insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang dan jasa melalui layanan
telepon dan / atau komputer online; sponsor promosi balapan sepeda; sponsor promosi organisasi yang mempromosikan
pengelolaan dan pelestarian lingkungan; stan penjualan makanan ringan; stan penjualan minuman; studi pasar terkait dengan
layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; supermarket; tata buku; toko; toko bangunan; toko eceran; toko eceran bahan
bangunan; toko grosir; toko online dan offline untuk barang-barang selam; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko
retail handphone; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi; toko roti; toko yang menjual
perhiasan; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produkproduk kopi dan barang-barang terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam
mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033711
: 18/05/2021 15:06:48
:
: PT. Pilarquim Agroscience Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Cempaka, Kota Delta Silicon III Blok F 18 No. 5, Kel. Cicau, Kec. Cikarang Pusat,
Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17531
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PILARMECTIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021033712
: 18/05/2021 15:06:51
:
: RAHUL SHYAM SUNDER TAPARIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Somerset Grand Citra Jakarta #1203, Jl. Prof. Dr. Satrio No. 1, Kuningan, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Hendrawati Santoso S.H.
: Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E, Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SHOPKEY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, ABU-ABU, PUTIH
: 35
: ===Jasa toko; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun secara online; Layanan
online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan online untuk menghubungkan pengguna
jejaring sosial dengan pengecer untuk tujuan memfasilitasi pembelian diskon; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan
toko ritel online; Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; Menyediakan portal situs web internet yang
menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Menyediakan ruang iklan di situs web; Pemrosesan pesanan secara
elektronik untuk orang lain; Penyediaan layanan intelijen pasar; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui
Internet.; Penyediaan ruang iklan di situs web untuk mempromosikan barang dan jasa; jasa toko retail secara online berupa
berbagai macam barang-barang konsumen pihak lain, kartu hadiah, dan pengiriman media digital, headset realitas
virtual/maya, dan konten dan data realitas virtual/maya; layanan penyediaan informasi bisnis, konsumen, dan komersial
melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan toko ritel dan
layanan toko ritel online; memberikan informasi pemasaran melalui situs web; memberikan informasi produk konsumen;
menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa; menyediakan fasilitas online
untuk menghubungkan penjual dengan pembeli; menyediakan informasi perbelanjaan; menyediakan jasa pemesanan secara
online melalui komputer; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan situs
web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan
pengguna lain; pemrosesan pesanan elektronik; pemrosesan pesanan pembelian secara online yang terkomputerisasi
elektronik; pengecer toko serba ada; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi mengenai penjualan
produk; penyediaan informasi pada penjualan komoditi; penyediaan informasi terkait penjualan barang dagangan dan
peringkat penjualan; penyediaan informasi yang berhubungan dengan harga dan penjual produk; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021033713
: 18/05/2021 15:08:39
:

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: PT. Pilarquim Agroscience Indonesia

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Cempaka, Kota Delta Silicon III Blok F 18 No. 5, Kel. Cicau, Kec. Cikarang Pusat,
Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17531
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PILARCHESS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033714
: 18/05/2021 15:10:03
:
: PT. Pilarquim Agroscience Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Cempaka, Kota Delta Silicon III Blok F 18 No. 5, Kel. Cicau, Kec. Cikarang Pusat,
Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17531
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PILARWIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D322021033715
: 18/05/2021 15:10:50
:
: RAHMATIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Merpati, Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara,
Sulawesi Barat, 91571
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Adiva Bakery
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 30
: ===Kue Bolu Panggang; Kue kering (pastri); Ladran (Kue Kering); Roti, kue pastry dan gula-gula; kue bolu; kue gandum; kue
kering kastengel; kue pai; kue pastry; kukis (kue kering); makaroni [kue kering]; pai; puding roti; roti gandum; roti kukus; roti
panggang; roti*; rugelach [kue kering]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: JID2021033716
: 18/05/2021 15:12:09
:
: XU CAIYUN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.13 Laoshang Villagers Group, Zhiyuan Village, Xiangsi Township, Yueyang
County, Hunan Province, China
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: Home Decor 88 + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Kuning dan Putih.
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha;
Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Administrasi sistem dan portal daring yang memungkinkan promosi kegiatan
kebugaran dan kesehatan; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen ekspor-impor peralatan dan
perlengkapan bayi; Agen penjualan; Agen-agen Penjualan Elektronik; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui
jaringan-jaringan komputer global; Aktivitas konsultasi manajemen; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan;
Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Asistensi bagi konsumen untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa
melalui jaringan komputer global; Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; Counter untuk penjualan es krim;
DEPARTMENT STORE; Dealer motor; Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; Distribusi materi publisitas (selebaran,
prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk penjualan jarak jauh) baik yang melintasi perbatasan atau tidak;
Distributor Elektronik; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; Distributor peralatan dan perlengkapan
bayi; Distributor perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Gerai penjualan makanan dan
minuman; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan
komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan
penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode pemberian diskon hak istimewa; Impor, ekspor, promosi
penjualan untuk pihak ketiga dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata,
bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik;
Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Invoicing perpajakan; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen
penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik;
Jasa akunting; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk farmasi; Jasa distribusi; Jasa ecer yang berkaitan dengan
peralatan teknologi informasi; Jasa evaluasi komersial; Jasa grosir; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan
(merger) dan pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman;
Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa
konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan pelelangan
secara online; Jasa layanan pengadaan produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk
bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin dan instrumen-instrumen pneumatik atau hidrolik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan
komunikasi informasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
peralatan dan instrumen audio dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video,
atau penerima audio-video; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi
kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan
minuman; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated
External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat
berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di
bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik
untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran
gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA
untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu,
mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk
keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat
bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh
manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel
untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam),
mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap
debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara
elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
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listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk
keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk
keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot); Jasa
layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real
estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel
dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium,
apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Jasa
marketing untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan
via website; Jasa pemberian nasihat mengenai produk farmasi untuk keperluan diet; Jasa pemesan dan penjualan barang
secara online; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari
pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan
mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat,
tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan
barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang
melalui pos atau remote control media elektronik dan melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa
pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa pengadaan teh hijau untuk orang lain;
Jasa pengurusan dan perijinan stnk; Jasa penjualan alat - alat berkemah; Jasa penjualan alat kendali jarak jauh; Jasa
penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan
barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan drone dan drone kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa
penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan
grosir untuk pemanas air, peralatan dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan permainan video yang
dapat diunduh; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan online untuk pakaian bersepeda;
Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda
listrik; Jasa penjualan parfum dan wewangian; Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan perlengkapan berkemah; Jasa
penjualan perlengkapan mendaki gunung; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan ritel dan
grosir untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik; Jasa penjualan suku cadang alat - alat
musik; Jasa penyediaan fasilitas biro bisnis; Jasa perantara komersial dalam bidang peralatan komunikasi yang portabel,
yaitu, handset, walkie-talkie, telepon-telepon satelit dan asisten digital pribadi (PDA), telepon-telepon bergerak; Jasa perantara
komersial untuk alat pemanas; Jasa perantara komersial untuk komputer-komputer; Jasa perantara komersial untuk mesin
dan perlengkapan kantor; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa
perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan
peralatan medis; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin; Jasa perantara komersial untuk
mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa
perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga; Jasa perantara komersial untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara
komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa
perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal
Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan
kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk
keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang
medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis,
sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan
kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan
medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagianbagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
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tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi
sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk diagnosa (diagnostic reagent) untuk keperluan medis; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan
tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga
listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan
rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa perantara komersial untuk
produk-produk farmasi; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa perdagangan eksporimpor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang; Jasa periklanan dan pemasaran yang
dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari
pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan
bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral; Jasa pialang penjualan barang; Jasa
pialang untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan
komputer dan situs web (website); Jasa publisitas luar ruangan; Jasa ritel dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang
menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata
pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai
plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempattempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; Jasa ritel sehubungan dengan
pemutar media portabel; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; Jasa ritel yang berkaitan dengan tekstil,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (ecigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok,
korek api, alat penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok
elektronik; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir yang menampikan peralatan dan instrumen medis
untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan
rumah tangga; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang
menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian,
penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa
toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio,
video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko
retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer,
rekaman audio, publikasi elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan
instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika;
Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat
wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin;
Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan
penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Jasa-jasa kliping berita; Jasa-jasa penyediaan informasi, dan
layanan jual beli tentang akar rumput; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkat-perangkat keras dan barangbarang yang berkaitan dengannya; Kampanye pasar; Keagenan tenaga kerja; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Konsultasi
manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua
angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri
konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan,
asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan
bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan,
perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi; Konsultasi perdagangan produk
UMKM di dalam dan luar negeri; Konsultasi sarana dan pra sarana bagi kegiatan UMKM; Konsultasi yang berkaitan dengan
hubungan masyarakat; Layana agen penjualan yang menampilkan penggorengan; Layanan administrasi bisnis yang
disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan agen penjualan untuk pintu
lipat dari logam; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat non-logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan alas kaki
untuk mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat penggosok
tubuh; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat
gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan agen penjualan yang menampilkan
aparatus perawatan gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan bagasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
bantal Korea, Bangsuk; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan agen penjualan yang
menampilkan botol terisolasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan buku dan publikasi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan agen penjualan yang
menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan agen
penjualan yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kantong dengan penutup
untuk penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan karpet; Layanan agen penjualan yang
menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan
keranjang sampah; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen
penjualan yang menampilkan kertas perak; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan
elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali digital; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali elektrik
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yang dapat dilipat; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
lemari bukan logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan panci
untuk memasak; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan agen penjualan yang menampilkan pemanggang; Layanan agen penjualan
yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan
agen penjualan yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen penjualan yang menampilkan penjernih udara untuk
kendaraan; Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan
dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan perlengkapan mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sediaan untuk
memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan agen penjualan yang menampilkan serbet; Layanan agen
penjualan yang menampilkan setrika uap; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sterilisasi pengering
piring; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas kecil
untuk bepergian; Layanan agen penjualan yang menampilkan tembakau; Layanan agen penjualan yang menampilkan tempat
dan kotak sabun; Layanan agen penjualan yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tikar; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan
agen penjualan yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan tusuk gigi;
Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan agen
penjualan yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah
plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multiguna; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan agen penjualan
yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan lapisan
kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan peralatan memasak portabel untuk
penggunaan di luar ruangan; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk
penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan
pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas
rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca
lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain.; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan
dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang;
Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen
usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data tersebut
menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan distribusi dalam
bidang perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer, program permainan, konten permainan
komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan
fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan iklan yang
berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel
perangkat keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon,
potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain;
Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras logam; Layanan konsultasi
untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan manajemen
bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan manajemen risiko
bisnis; Layanan nasehat untuk informasi bisnis dan akuntansi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan
sosial dengan bisnis; Layanan pemrosesan kantor; Layanan pengaturan rapat perusahaan; Layanan pengembangan bisnis,
seperti menyediakan bantuan untuk perusahaan pemula milik pihak lain; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel
online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan penyedia informasi secara
daring termasik informasi terkait dengan pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu kredit.; Layanan penyedia
informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan perantara bisnis; Layanan perantara yang
berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan promosi dan publisitas; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan ritel
online barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki; Layanan ritel online
yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online
yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan dengan
tutup kepala; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian; Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar, minyak bumi, minyak,
pelumas, gemuk; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil;
Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko grosir yang menampilkan alas kaki untuk
mandi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan alat penggosok
tubuh; Layanan toko grosir yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko grosir yang menampilkan
alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan
toko grosir yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko grosir yang menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan
toko grosir yang menampilkan deterjen untuk keperluan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk abrasif untuk
menggosok kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko grosir yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko grosir yang menampilkan
kabinet dan lemari plastik; Layanan toko grosir yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
Layanan toko grosir yang menampilkan karpet; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan
domestik atau rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko grosir yang
menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan kertas perak; Layanan toko
grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko grosir
yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali digital; Layanan toko
grosir yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan
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toko grosir yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan lemari
bukan logam; Layanan toko grosir yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko grosir
yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko grosir
yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir yang menampilkan pemanggang; Layanan toko grosir yang
menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan penggorengan; Layanan toko grosir yang
menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko grosir yang
menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko grosir
yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak portabel
untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko grosir yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan
lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan serbet; Layanan toko grosir yang menampilkan
setrika uap; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat untuk
membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko grosir yang menampilkan tas
dan dompet; Layanan toko grosir yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko grosir yang menampilkan teko
kopi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan toko grosir yang menampilkan tepung
dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko grosir yang menampilkan tikar; Layanan toko grosir yang menampilkan
tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko
grosir yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan
makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko grosir yang
menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah rumah tangga
portabel multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko
grosir yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko ritel menampilkan selempang
jendela dari logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko ritel online; Layanan toko
ritel online menampilkan rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman video, dan produk yang
terkait dengan musik; Layanan toko ritel online yang menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang
menampilkan topi; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel untuk engsel
pintu dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat non-logam; Layanan toko
ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko ritel
yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang
dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko ritel yang menampilkan
alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang
menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang
menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus perawatan gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko ritel yang menampilkan blender tangan nirkabel;
Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko ritel yang menampilkan cangkir bukan logam mulia;
Layanan toko ritel yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan gantungan
baju; Layanan toko ritel yang menampilkan gulungan toilet; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk abrasif untuk
menggosok kulit; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko ritel yang menampilkan
kabinet dan lemari plastik; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
Layanan toko ritel yang menampilkan karpet; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan
domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko ritel yang menampilkan
keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan kertas perak; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak
esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak makanan
pendamping; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali digital; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko ritel yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara
untuk makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko ritel yang menampilkan
panggangan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang menampilkan
pemanggang; Layanan toko ritel yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan
pembungkus untuk penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel
yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang
menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel
yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan memasak portabel
untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko ritel yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya
untuk keperluan mencuci; Layanan toko ritel yang menampilkan serbet; Layanan toko ritel yang menampilkan setrika uap;
Layanan toko ritel yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat untuk membersihkan;
Layanan toko ritel yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet;
Layanan toko ritel yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko ritel yang menampilkan tempat dan kotak
sabun; Layanan toko ritel yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko ritel yang
menampilkan tikar; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang
menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko ritel yang
menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
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dapur; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan
barang dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web secara ritel
online; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online;
MINI MARKET; Manajemen Usaha; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen bisnis dan layanan
konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare
dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan; Manajemen bisnis dan pengoperasian
hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain; Manajemen data; Manajemen usaha dan operasi
pusat data; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Membantu perusahaan-perusahaan untuk
mendapatkan kontrak pemerintah; Memberikan informasi dan analisis yang berkaitan dengan data pasar ekonomi;
Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website);
Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan informasi,
berita, dan komentar di bidang bisnis hiburan; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web
ritel online orang lain; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi pelacakan mengenai pelacakan aset dalam
perjalanan, yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis;
PASAR SWALAYAN; PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pemasangan poster; Pemasaran dan periklanan pada
jasa keuangan dan asuransi; Pembelian Madu dan Hasil produksi madu; Pembukuan perniagaan; Pembukuan perusaahan;
Pemotongan pajak; Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Penelitain Perniagaan; Penelitian perniagaan
dan pemasaran madu; Penempatan personel, yaitu jasa penyediaan pekerja terlatih dan material untuk mengelola dan
mengerjakan pembersihan peralatan industri dengan benar, yaitu, reaktor, kapal, tangki, menara vakum, penukar panas,
perpipaan, kolom penyulingan, dan peralatan industri lainnya.; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan
barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengaturan dan
pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; Pengelolaan arsip perniagaan;
Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengelolaan informasi perpajakan; Pengelolaan laporan
proyek bisnis; Pengiklanan di surat kabar; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Penjualan
barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan
barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris
barang-barang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris peralatan
dan perlengkapan selam; Penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai data demografis; Penyediaan informasi
komersial melalui internet global; Penyediaan informasi komersial melalui jaringan komputer; Penyediaan informasi konsumen
melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi,
termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa layanan
informasi publisitas; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Penyediaan program penghargaan insentif bagi pelanggan melalui
pemberian hadiah bonus dan layanan insentif untuk perjalanan udara yang sudah berkali-kali, yaitu, fasilitas transit lounge
untuk relaksasi penumpang, layanan maskapai penerbangan prioritas khusus dengan layanan reservasi, peningkatan
pemrosesan tiket bandara, percepatan prosedur menunggu panggilan penerbangan, check-in prioritas, check-in lobi prioritas,
service center khusus dan jalur untuk kumpulan penumpang elite, prioritas khusus dan percepatan pemrosesan keamanan,
percepatan layanan penanganan di pintu masuk dan keberangkatan pesawat, peningkatan akomodasi tempat duduk,
peningkatan ruang pribadi termasuk hiburan khusus, koneksi komputer, peningkatan layanan penyediaan makanan dan
pemberian voucher dengan nilai-nilai yang telah ditentukan untuk penumpang elite, pengiriman bagasi prioritas, peningkatan
dan percepatan respons customer service untuk penumpang elite; Peragaan barang; Perbandingan harga dan evaluasi
berbagai produk; Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar komputer dan
perlengkapannya dan piranti lunak; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Periklanan
melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan,
pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang
sosialisasi untuk tujuan bisnis; Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman
video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi
penjualan akun kartu kredit melalui administrasi program pemberian insentif; Promosi penjualan produk elektronik, video
dan/atau audio untuk orang lain; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain melalui toko,
Internet atau katalog produk; Promosi penjualan untuk pihak lain melalui jaringan komputer; Pusat perbelanjaan komprehensif
melalui internet; Saran manajemen pemasaran; Supermarket bahan bangunan; TOKO SERBA ADA; Tempat penyelenggara
kursus penyelaman (diving) untuk tujuan komersial; Tempat yang menjual berbagai macam bir; Toko Eceran Elektronik; Toko
Grosir Elektronik; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko barang-barang grosir; Toko eceran aluminium; Toko eceran
yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran
yang menjual produk susu; Toko jam tangan; Toko kue; Toko makanan online; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman
online; Toko minuman panas dan dingin; Toko online dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang
merchandise karakter animasi; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko parfum; Toko perabotan;
Toko perlengkapan bayi; Toko yang menjual kosmetik; Toko yang menjual pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa
es dan buah; Toko-toko Grosir Elektronik; administrasi komersial untuk barang dan jasa bagi orang lain; administrasi pusat
data dalam bidang data besar (big data); administrasi usaha; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran
penjualan; advertising to promote the sale of products and the use of services by the point accumulation method or discount
privilege grant method; agen agregat penjualan dan penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen impor-ekspor; agen
penjualan barang baik eceran maupun grosir; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan
penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan
untuk mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perusahaan lokal dan
asing untuk memberikan penawaran untuk berbagai produk, yaitu, penetapan harga barang atau jasa; agen untuk penerbitan
kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; agency services
of products, services and company on the internet; analisa informasi bisnis; analisis biaya; analisis dan studi atas informasi
yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan lingkungan melalui penelitian pasar dan studi-studi
per-iklanan; analisis tren bisnis; analitik data bisnis, yaitu, mengumpulkan dan melaporkan data kebugaran, informasi
pembayaran dan data bisnis lainnya ke departemen sumber daya manusia serta bisnis kebugaran dan kesehatan; audisi
seniman pertunjukan (pemilihan personil); bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender; bantuan bisnis
untuk orang lain dalam pendirian organisasi kemanusiaan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan;
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desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; distribusi bahan periklanan; distribusi barang promosi; distribusi barang-barang
(bukan layanan-layanan transportasi) (agen, grosir, layanan-layanan representatif); distribusi materi iklan dan penyebaran
pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distributor aluminium; general office work regarding management of
pecuniary claim by computer; grosir dan eceran film, rekaman suara, karya sastra, karya dramatis, karya musik dan karya
artistik; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan promosi perusahaan; iklan komersial; iklan komersial perusahaan;
iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan, promosi, dan layanan keagenan; informasi bisnis;
informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan pertanyaan bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk
konsumen terkait dengan diet [tempat konsultasi konsumen]; informasi usaha untuk tinjauan umum perusahaan termasuk
pengoperasian usaha, ukuran bisnis dan informasi lainnya; issuing of trading stamp; issuing, clearing and managing point
cards; issuing, issuing intermediary and clearing of trading stamp, coupon, point accumulation type card and discount privilege
card; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); jasa agen
periklanan; jasa agen pesanan pembelian; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent
(manajemen bisnis seniman pertunjukan); jasa analisis pasar; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial;
jasa bantuan untuk perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa diskon (-untuk pengecer, untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk lembaran
dan gulungan aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk
perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk segar; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa eceran atau grosiran
untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa evaluasi statistik data pemasaran; jasa grosir dan eceran; jasa iklan dan promosi;
jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa informasi komersial yang disediakan oleh akses ke database komputer;
jasa jasa katalog toko eceran; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi manajemen; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa
konsultasi rekrutmen bisnis; jasa konsultasi usaha mengenai distribusi komersial dan penyediaan informasi yang berhubungan
dengannya; jasa konsultasi yang berhubungan dengan kontrak untuk pembelian barang; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis,
manajemen bisnis dan pemasaran; jasa kumpulan statistik untuk bisnis; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas
organisasi dan sumber daya); jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa manajemen
bisnis di bidang pendidikan; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa organisasi dan manajemen program
promosi insentif dan penjualan; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa pembuatan indeks informasi, situs dan
sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya untuk pihak lain;
jasa penagihan; jasa penelitian dan konsultasi yang berkaitan dengan promosi, operasi, dan penjualan di pasar domestik dan
luar negeri barang dan jasa yang diproduksi di Taiwan, yaitu, konsultasi riset pasar; jasa penerbitan, pengelolaan dan
penyelesaian kupon dan poin untuk mempromosikan barang dan jasa; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran
secara online; jasa penggabungan (merger) dan akuisisi bisnis; jasa pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan;
jasa pengumpulan data; jasa penilaian perusahaan; jasa penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa penjualan dan
publisitas; jasa penjualan grosir produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan
ikan; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan
produk baja ringan; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan ritel produk garam
kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan farmasi; jasa penjualan: atap baja ringan
,galvalum, reng, hollow, atap Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium, kanal c; jasa penyaluran gas secara ritel
(eceran); jasa penyediaan data bisnis; jasa penyediaan portal online berbasis web yang memberikan pelanggan akses ke
informasi akun penjualan mereka, informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan pesanan,
informasi manajemen inventaris, dan informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia; jasa
perdagangan aluminium; jasa perdagangan gas; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan
promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa periklanan,
pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial;
jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi
(optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu,
penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang lain; jasa prakiraan ekonomi; jasa produksi iklan; jasa promosi dan
pemasaran secara online; jasa ritel; jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak
beralkohol; jasa sistemisasi data dalam database komputer; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa toko retail
secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala,
dan alas kaki; jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; jasa untuk membantu membangun jaringan kontak bisnis; jasa
untuk memperoleh statistik bisnis untuk orang lain; jasa yang berkaitan dengan analisis data usaha dalam transaksi
konsumen dan perilaku konsumen; jasa-jasa analisis dan studi informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini)
para konsumen dan tindak tanduk (behaviour) melalui penelitian pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa grosir terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasajasa konsultasi yang berkaitan dengan pencaharian karyawan-karyawan; jasa-jasa loyalitas pelanggan sehubungan dengan
jasa-jasa hotel dan resor; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan
komersial dan periklanan; jasa-jasa pemilihan (seleksi), penilaian dan pemeriksaan kesehatan pada karyawan untuk tujuan
pencaharian (penerimaan) karyawan; jasa-jasa penempatan dan pencaharian para karyawan untuk sementara; jasa-jasa
pengorganisasian untuk menggelar acara dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang makanan hewan untuk tujuan
promosi; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa strategi perniagaan; jasa-jasa toko ritel
online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait
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kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga;
jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola,
menyalurkan dan melayani periklanan, untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan
kinerja periklanan; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan
diklasifikasikan melalui jaringan komputer global; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari
Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan
tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi
dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa
rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi data untuk orang lain; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet
dan jaringan elektronik, komputer dan jaringan komunikasi lainnya; kompilasi laporan medis; kompilasi purwa rupa
(prototypes) bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; konsultasi bisnis dan informasi bisnis untuk menyediakan
program komputer pada jaringan data; konsultasi bisnis di bidang telekomunikasi; konsultasi bisnis mengenai kegiatan
pemasaran; konsultasi usaha di bidang sistemasi informasi ke dalam database komputer; konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor; kutipan harga untuk barang atau jasa; layanan
administrasi dan manajemen personalia dan sumber daya manusia; layanan agen produk, layanan dan perusahaan di
internet; layanan analitik bisnis; layanan berbasis langganan menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang
dapat diunduh; layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak untuk
digunakan dalam analisa bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis dan
layanan bantuan bisnis; layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis, yaitu,
menyediakan informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan
pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data komputer; layanan bisnis, yaitu, penyediaan database komputer
mengenai pembelian dan penjualan berbagai macam produk dan layanan pihak lain; layanan eceran atau grosir untuk
peralatan CCTV; layanan eceran atau grosir untuk peralatan sistem keamanan; layanan eceran untuk pelumas dan bensin;
layanan evaluasi bisnis; layanan grosir untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk tempat tidur untuk hewan; layanan
grosir untuk yogurt beku; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan,
pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok,
gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal
selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan
mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan dan pemasaran secara daring
untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan
konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan perencanaan dan pemulihan bencana;
layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk memungkinkan entitas
bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-profit organizations)
untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang lebih besar ke jaringan
komunikasi global; layanan konsultasi pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis, manajemen
bisnis, organisasi bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan manajemen bisnis; layanan manajemen
hubungan pelanggan; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pemasaran email; layanan
pemasaran online; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan pemesanan online yang menampilkan musik dan video yang
direkam sebelumnya; layanan penagihan; layanan pencarian dan penempatan eksekutif; layanan pencarian informasi di
internet dengan menggunakan program kecerdasan buatan untuk orang lain; layanan pencarian informasi yang dilaksanakan
dengan menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain; layanan penempatan magang; layanan pengaturan dan
pelaksanaan pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan penyediaan
informasi bisnis, konsumen, dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan perencanaan
karir, penempatan tenaga kerja, dan informasi; layanan perencanaan media; layanan periklanan dan manajeman untuk
penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah,
kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket
berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu,
sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan
berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan;
layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan ritel atau layanan grosir untuk foto dan gambar yang dapat diunduh;
layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak
permainan untuk mesin permainan video untuk penggunaan di rumah dan permainan yang dapat digenggam dengan layar
kristal cair; layanan ritel lilin wangi; layanan ritel online; layanan ritel untuk makanan hewan peliharaan; layanan ritel untuk
peralatan golf; layanan ritel untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel untuk persiapan dokter hewan; layanan
ritel untuk produk susu; layanan ritel untuk sepatu; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk tas dan dompet kulit; layanan
ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan ritel yang
berkaitan dengan utas; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan
minuman; layanan rujukan dan penempatan pribadi; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35; layanan
tampilan merchandising bisnis; layanan toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan persiapan
wewangian; layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan toko online yang menampilkan jasa Pengaturan
dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel di bidang buku, majalah, majalah,
buletin, jurnal dan publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian umum, disediakan melalui Internet dan
komputer lainnya, jaringan elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program

Halaman 1088 dari 1262

televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel menampilkan kacamata; layanan toko ritel
menampilkan payung; layanan toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan
CCTV; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online yang menampilkan
hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel online yang menampilkan
mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk audio dan video,
headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan aksesorisnya;
layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan
jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan untuk analisa data besar (big data);
layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan
pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan
pendirian resort hotel, motel, dan restoran; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis seniman
pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi kantor kesemuanya berhubungan
dengan permainan golf; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi
bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan pemasaran; manajemen kantor yang terkomputerisasi;
melakukan survei pasar; membantu dalam eksploitasi atau pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk
pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu penyediaan layanan konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan
mewah untuk memungkinkan mereka mendistribusikan kelebihan stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim
sebelumnya; membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang dan konsultasi pemasaran; memberikan
informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan laptop; memfasilitasi pertukaran dan penjualan dari jasa dan
produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara
menyalurkan iklan video di internet; mempromosikan barang dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain,
dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi
T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya; mempromosikan kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai
masalah yang melibatkan akses ke internet untuk populasi global; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP
untuk paket hiburan langsung; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi
video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi
untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan
komersial dalam hiburan interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan
permainan video; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam energi yang dapat
diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; menyediakan
direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan
sosial lainnya; menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet;
menyediakan informasi tentang manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin; menyediakan
layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions)
untuk bisnis industri dan komersial; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet; menyiapkan dan menempatkan iklan
luar ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran
(expositions) untuk perusahaan industri dan komersial; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri
dan komersial; minimarket; nasehat manajemen; negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau
pemain musik; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis
atau iklan; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; pekerjaan kantor secara umum
tentang pengelolaan klaim uang oleh komputer; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain;
pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan bisnis; pemasaran kata-kata melalui mulut; pembaharuan
dan pemeliharaan data dalam pusat data komputer; pemberian informasi kepada konsumen di bidang restoran dan makanan,
yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan ulasan restoran; pemrosesan pesanan
administratif; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pencarian
data dalam komputer untuk pihak lain; pencarian database melalui komputer; penelitian dan survei bisnis; penelitian
pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; penempatan produk cetakan dalam
amplop (surat langsung); penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon diskon elektronik)
untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; penerbitan sertifikat hadiah yang memungkinkan untuk ditukar dengan
barang atau jasa; penerbitan stempel perdagangan; penerbitan, pengelolaan, kliring kartu poin untuk mempromosikan
penjualan produk atau menyediakan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon
diskon untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya;
penerbitan, pengelolaan, kliring poin untuk mempromosikan penjualan produk dan menyediakan jasa; penerbitan,
pengelolaan, kliring poin yang dapat diakumulasikan yang diberikan kepada pengguna sesuai dengan harga pembelian
barang dan jasa yang dapat ditukar dengan barang atau jasa atau ditawarkan untuk diskon dan pemyediaan informasi terkait
dengannya; penerbitan, perantara penerbitan dan kliring stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu
diskon
istimewa/ khusus; penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau layanan penyediaan promosi; pengadaan jasa untuk keperluan lain (pemesanan barang dan jasa
untuk keperluan bisnis); pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain); pengadaan
kontrak untuk orang lain; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial;
pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan
transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengecer
toko serba ada; pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas; pengelolaan hubungan pelanggan; pengelolaan laporan bisnis;
pengelolaan resiko bisnis; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising);
pengkajian pemasaran; pengkinian materi periklanan; pengkoordinasian strategi pemasaran pihak ketiga; pengoperasian
usaha situs komunitas di Internet; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan; pengumpulan
data dan analisis statistikal; pengumpulan informasi kedalam database; pengumpulan poin dan poin kliring untuk
mempromosikan penjualan produk dan jasa; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan lagu secara
digital melalui jaringan online; penjualan telepon seluler baik secara online maupun secara langsung; penyatuan, untuk
kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari ritel barang dagangan umum dan situs web dalam jaringan
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komunikasi global; penyebaran bahan iklan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan;
penyebaran materi pemasaran; penyedia sistem berbasis web dan portal daring di bidang pemanfaatan sumber daya manusia
dan pusat kebugaran, yaitu, untuk memungkinkan pemanfaatan departemen sumber daya manusia menggunakan pusat
kebugaran untuk menawarkan layanan kepada karyawan, untuk mengelola partisipasi mereka dan untuk penyusunan laporan;
penyediaan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian komputer dan sistem komputer; penyediaan bantuan
bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan barang-barang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel; penyediaan
fungsi kegiatan perkantoran; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi komersial yang berkaitan
dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi komputer; penyediaan informasi mengenai artikel surat kabar, majalah
atau buku melalui Internet; penyediaan informasi mengenai hadiah untuk promosi penjualan; penyediaan informasi mengenai
penjualan dan urutan penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi mengenai penjualan produk;
penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan informasi tentang dunia Kerja, Bisnis melalui
situs web; penyediaan informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola
sebagai data elektronik) untuk promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan; penyediaan informasi yang berhubungan
dengan harga dan penjual produk; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce;
penyediaan jasa publikasi dan informasi pasar konsumen secara daring; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan
katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode,
tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan,
peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan
penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan
segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara,
pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan jasa ritel online dari situs web
internet yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan,
peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di
kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan
laporan bisnis dan / atau komersial; penyediaan layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan
sumber daya perangkat lunak; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
penyediaan pasar online; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan ruang di Internet
untuk periklanan; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang pada halaman utama
Internet untuk mengiklankan barang dan jasa; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari
penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha); penyelenggaraan analisis bisnis survei riset
pemasaran; penyelenggaraan bisnis dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data; penyelenggaraan
pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian
konsumen dan iklan; penyelenggaraan survei riset pemasaran; penyelidikan, pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan
informasi mengenai sistem stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus;
penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan terbaru; penyewaan bahan publisitas; penyimpanan data dan pemrosesan
data; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya;
perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang melalui Internet; perdagangan barang; perdagangan eceran
komputer bekas; perekrutan dan pengelolaan pedagang dan anggota stempel perdagangan, kupon, kartu akumulasi poin,
kartu manfaat diskon untuk promosi penjualan atau promosi penjualan; perekrutan dan pengelolaan pedagang, anggota kartu
poin untuk promosi penjualan; perekrutan tenaga kerja; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk
orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk
tujuan promosi; perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media;
periklanan situs bisnis; periklanan, pemasaran, riset pasar; perkiraan dan analisis ekonomi; pernerbitan, pengelolaan, kliring
poin (termasuk poin elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi
terkait dengannya; persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; persiapan milis; persiapan, produksi, dan
penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara
para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan para pelaksana perniagaan (business); presentasi barang melalui media
komunikasi untuk keperluan pengecer; produksi iklan, yaitu, produksi bahan iklan; promosi atas undian berhadian, kompetisikompetisi dan insentif-insentif kepada para pelanggan; promosi penjualan; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi
penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; proses dan verifikasi data yang
terkomputerisasi; providing information the sale of goods offered in the form of shopping malls on internet websites; provision
of business data; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi naskah publisitas/iklan; publisitas dan layanan
pemasaran; publisitas iklan industri dan komersial; recruitment and management of trading stamp, coupon,
point accumulation type card franchise, member; registrasi kendaraan dan layanan pemindahan hak; rekrutmen dan
manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan; riset bisnis dan pemasaran;
segmentasi (pembagian) dan profilisasi data pasar; semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer,
jaringan informasi dan/atau internet; show room (ruang pamer) penjualan mobil bekas; sistemasi informasi ke dalam database
komputer; sistematisasi data dalam database pusat; skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema
insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang dan jasa melalui layanan
telepon dan / atau komputer online; sponsor promosi balapan sepeda; sponsor promosi organisasi yang mempromosikan
pengelolaan dan pelestarian lingkungan; stan penjualan makanan ringan; stan penjualan minuman; studi pasar terkait dengan
layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; supermarket; tata buku; toko; toko bangunan; toko eceran; toko eceran bahan
bangunan; toko grosir; toko online dan offline untuk barang-barang selam; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko
retail handphone; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi; toko roti; toko yang menjual
perhiasan; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produkproduk kopi dan barang-barang terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam
mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033717
: 18/05/2021 15:14:28
:
: Ahmad Priatna, Muhammad Akbar Al Atas

Alamat Pemohon

: Kampung Irian Gg I / 23 RT. 011 RW. 006, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI

540 Etiket

Halaman 1090 dari 1262

Jakarta
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OWEL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN SILVER ABU ABU
: 3
:
===Losion menghapus make-up; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Sabun Mandi; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan
pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan
penghapus perekat; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri]
[deterjen]; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; astringen
untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan-bahan dan sediaan pembersih; balm rambut
non-obat; balsem, selain untuk keperluan medis; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi
dengan sediaan toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; batu tawas [astringen]; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik;
bedak wajah longgar; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk
keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk gigi dibasahi; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; bubuk tubuh berkilau; busa pembersih; cairan pembersih; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih
untuk lensa kamera; cat krom; cologne setelah bercukur; dandan; dasar untuk parfum bunga; deodoran tubuh; deodoran tubuh
[wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; esensi
badian; esensi mint [minyak esensial]; foundation cair; garam mandi tanpa obat; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel
pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel setelah dicukur; gel tahan lama
untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat; glitter kuku; gulungan abrasif; kain dan kertas abrasif; kapur untuk make-up; kapur
untuk penggunaan kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik
[tidak termasuk kuas dan spons]; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kosmetik
bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik tanpa
obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; krim after-shave (non-obat); krim anti-kerut untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim boot; krim kaki tanpa obat; krim kuku; krim kuku
untuk keperluan kosmetik; krim malam; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit;
krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih
[kosmetik]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik
penuaan untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat
untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku;
lembar abrasif; lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin mobil; lipstik; losion setelah bercukur; losion susu
untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk tubuh; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion
kaki tanpa obat; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion
non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pembersih non-obat; lotion
rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion
untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion
untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut;
make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan
krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi;
maskara; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersihan; masker tubuh; masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah memurnikan arang; membersihkan dan
melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; membersihkan dan mencuci preparat dan bahan; membersihkan dan
menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan pelarut, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; membersihkan
sediaan untuk artikel perokok; membersihkan sediaan untuk daun tanaman; membersihkan, menggerus dan memoles
preparat dan bahan; memijat minyak dan lotion; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik;
minyak almond; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak
esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak kasturi [wewangian]; minyak mandi tanpa obat; minyak pijat; minyak
tubuh untuk keperluan kosmetik; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata
rambut; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa
obat; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; parfum cair; pasta abrasif; pasta gigi cair; pasta gigi dan obat kumur tanpa
obat; pasta gigi tanpa obat; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab tubuh; pelindung bibir nonobat; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pembersih untuk baki sampah;
pembersih untuk kuas kosmetik; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles
bibir; pemutih kuku; pena cat kuku; pencuci tangan tanpa obat; penetral untuk pengeritingan permanen; penghilang cat kuku;
penyegar nafas; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu
mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk
membubuhkan rambut palsu; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari
ekstrak kayu birch; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; primer kuku [kosmetik]; primer make-up;
rendam kaki tanpa pengobatan; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk
toilet; sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan
dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi cair;
sabun tubuh tanpa obat; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; sampo karpet; sampo
ketombe tanpa obat; sediaan abrasif; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa
obat; sediaan dan bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk
wajah; sediaan gigi non-obat untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk kucing;
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sediaan gigi non-obat untuk ternak; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa
obat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa; sediaan
mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis;
sediaan mandi tanpa obat; sediaan menghapus make-up; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan
pembersihan; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan
karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna
untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada
tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan
pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan
pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah
tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan, pemolesan dan
penggosok; sediaan pengharum ruangan; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan
peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut
tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perbaikan kuku; sediaan pijat tanpa obat;
sediaan rambut tanpa obat; sediaan tata rias; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk
membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan
pemeliharaan gigi; semir boot; semir mobil; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan tubuh; semprotan tubuh digunakan
sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; senyawa buffing; stiker nail art; stiker
seni tubuh; strip napas menyegarkan; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab setelah bercukur; tempat lipstik;
tips kuku; tisu (wipes) atau bantalan yang diresapi dengan persiapan atau bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau
abrasif; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tongkat kapas serbaguna untuk
penggunaan pribadi; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan
pembersihan dan debu; warna pipi; wewangian alami; wewangian kayu cedar; wewangian, minyak esensial; wewangian,
minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IDO & Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Abu-abu, Merah, Merah Muda, Coklat, Coklat Muda
: 29
: ===Biji olahan; Jeli; Kacang olahan; Krim susu; Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan (hasil) laut, tidak hidup; Makanan laut
yang diawetkan; Minyak jagung; Minyak yang dapat dimakan; Sediaan-sediaan makanan berbahan dasar susu; Sosis; Susu
kedelai; Susu kocok; Yoghurt; aburaage (dadih kacang kedelai goreng); agar-agar siap saji; agar-agar*; bahan pengganti
susu; bubur buah; daging, unggas dan binatang buruan; jeli buah; jeli siap saji; jeli untuk makanan; kacang digoreng ulang;
kacang garing; kacang kedelai, diawetkan, untuk dimakan; kacang panggang; kacang-kacang yang sudah dimasak; keju;
keripik kentang; lemak yang bisa dimakan; makanan laut yang dikeringkan; makanan yang disiapkan terutama terdiri dari
makanan laut; margarin; mentega; minuman berbahan dasar susu; minuman susu, susu sebagai komponen utama; minyak
dan lemak yang dapat dikonsumsi; persiapan berbahan dasar susu untuk membuat minuman; produk susu; sarden (ikan),
bukan hidup; selai; selai kacang; susu; susu almond; susu bubuk kering (selain untuk bayi) di kelas ini; susu bubuk, selain
untuk bayi; susu fermentasi; susu kental; unggas, tidak hidup===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033718
: 18/05/2021 15:15:27
:
: Hardwood Pte Ltd

: JID2021033719
: 18/05/2021 15:17:35
:
: GLOBAL ISLAMIC PHILANTHROPY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Menara 165 Lt. 11 Jl. TB. Simatupang Kav. 1 RT/RW. 009/003, Cilandak Timur,
Pasar Minggu
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Ryan Hartono S.E., S.H.
: Jalan Utan Kayu Raya No. 65 Jakarta Timur
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KOMITE INDONESIA PEMBEBASAN PALESTINA KIPP
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: PUTIH, MERAH, ORANYE, KUNING, HIJAU, ABU-ABU DAN HITAM

740

540 Etiket

540 Etiket
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Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 36
: ===Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang
CSR & Humanitarian; Jasa memfasilitasi donasi produk makanan oleh konsumen untuk organisasi nirlaba melalui penjualan
eceran langsung; Jasa penyaluran dana amal; Koleksi sumbangan amal untuk orang lain; Penggalangan dana amal untuk
organisasi dan program yang mempromosikan kesehatan, nutrisi dan olahraga; Penyediaan informasi mengenai pengumpulan
dana amal; jasa penggalangan dana amal; jasa pengumpulan dana amal; jasa penyediaan donasi; jasa yayasan amal, yaitu,
penyediaan beasiswa, dukungan keuangan, investasi berkelanjutan, dan bantuan langsung untuk organisasi amal, organisasi
berdasarkan komunitas, dan badan pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dukungan sipil dan
komunitas, kesenian, ilmu pengetahuan, lingkungan, keberlanjutan, keragaman, kebudayaan, kewirausahaan sosial, dan
dukungan atas filantropi; jasa/layanan donasi/sumbangan keuangan dan jasa/layanan penggalangan dana amal online;
koleksi amal; koleksi sumbangan amal dan pengumpulan dana amal, untuk orang lain; konsultasi yang berkaitan dengan
bantuan keuangan untuk pendidikan; layanan pengumpulan dana amal untuk anak-anak dan orang-orang kurang mampu;
layanan pengumpulan dana amal untuk anak-anak kurang mampu; layanan pengumpulan dana amal untuk mempromosikan
kesadaran akan konservasi pohon dan lingkungan; memberikan bantuan keuangan kepada organisasi sosial, amal dan
keagamaan; memberikan hibah dan penghargaan keuangan di bidang pendidikan untuk tujuan amal; memberikan hibah uang
kepada badan amal; memberikan informasi terkait dengan pengumpulan dana amal; memfasilitasi dan mengatur untuk
pembiayaan dan penyaluran penggalangan dana dan donasi/sumbangan; menciptakan kemitraan strategis untuk tujuan
penggalangan dana untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dukungan sipil dan komunitas, kesenian, ilmu
pengetahuan, lingkungan, keberlanjutan, keragaman, kebudayaan, kewirausahaan sosial, dan dukungan atas filantropi;
mengatur pembiayaan untuk proyek-proyek kemanusiaan; menyediakan beasiswa kuliah; menyediakan beasiswa pendidikan;
menyediakan beasiswa sains; menyediakan dana untuk entitas nirlaba; organisasi koleksi amal; pengelolaan keuangan
program beasiswa; pengumpulan dana amal; pengumpulan dana amal melalui acara hiburan; pengumpulan dana amal
melalui acara lari dan berjalan; pengumpulan dana amal melalui konser musik; pengumpulan dana amal untuk pencegahan
dan pencegahan bencana; penyediaan bantuan keuangan untuk program dan pelayanan untuk pihak lain untuk pendidikan,
kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dukungan sipil dan komunitas, kesenian, ilmu pengetahuan, lingkungan, keberlanjutan,
keragaman, kebudayaan, kewirausahaan sosial, dan dukungan atas filantropi===
: JID2021033720
: 18/05/2021 15:18:59
:
: XU CAIYUN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.13 Laoshang Villagers Group, Zhiyuan Village, Xiangsi Township, Yueyang
County, Hunan Province, China
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HOME INTERIOR 88 + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Putih.
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha;
Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Administrasi sistem dan portal daring yang memungkinkan promosi kegiatan
kebugaran dan kesehatan; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen ekspor-impor peralatan dan
perlengkapan bayi; Agen penjualan; Agen-agen Penjualan Elektronik; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui
jaringan-jaringan komputer global; Aktivitas konsultasi manajemen; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan;
Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Asistensi bagi konsumen untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa
melalui jaringan komputer global; Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; Counter untuk penjualan es krim;
DEPARTMENT STORE; Dealer motor; Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; Distribusi materi publisitas (selebaran,
prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk penjualan jarak jauh) baik yang melintasi perbatasan atau tidak;
Distributor Elektronik; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; Distributor peralatan dan perlengkapan
bayi; Distributor perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Gerai penjualan makanan dan
minuman; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan
komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan
penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode pemberian diskon hak istimewa; Impor, ekspor, promosi
penjualan untuk pihak ketiga dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata,
bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik;
Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Invoicing perpajakan; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen
penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik;
Jasa akunting; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk farmasi; Jasa distribusi; Jasa ecer yang berkaitan dengan
peralatan teknologi informasi; Jasa evaluasi komersial; Jasa grosir; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan
(merger) dan pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman;
Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa
konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan pelelangan
secara online; Jasa layanan pengadaan produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk
bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin dan instrumen-instrumen pneumatik atau hidrolik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan
komunikasi informasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan
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pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
peralatan dan instrumen audio dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video,
atau penerima audio-video; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi
kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan
minuman; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated
External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat
berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di
bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik
untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran
gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA
untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu,
mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk
keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat
bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh
manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel
untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam),
mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap
debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara
elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk
keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk
keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot); Jasa
layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real
estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel
dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium,
apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Jasa
marketing untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan
via website; Jasa pemberian nasihat mengenai produk farmasi untuk keperluan diet; Jasa pemesan dan penjualan barang
secara online; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari
pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan
mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat,
tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan
barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang
melalui pos atau remote control media elektronik dan melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa
pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa pengadaan teh hijau untuk orang lain;
Jasa pengurusan dan perijinan stnk; Jasa penjualan alat - alat berkemah; Jasa penjualan alat kendali jarak jauh; Jasa
penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan
barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan drone dan drone kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa
penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan
grosir untuk pemanas air, peralatan dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran kartu pra-
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bayar pihak ketiga untuk pembelian konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan permainan video yang
dapat diunduh; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan online untuk pakaian bersepeda;
Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda
listrik; Jasa penjualan parfum dan wewangian; Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan perlengkapan berkemah; Jasa
penjualan perlengkapan mendaki gunung; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan ritel dan
grosir untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik; Jasa penjualan suku cadang alat - alat
musik; Jasa penyediaan fasilitas biro bisnis; Jasa perantara komersial dalam bidang peralatan komunikasi yang portabel,
yaitu, handset, walkie-talkie, telepon-telepon satelit dan asisten digital pribadi (PDA), telepon-telepon bergerak; Jasa perantara
komersial untuk alat pemanas; Jasa perantara komersial untuk komputer-komputer; Jasa perantara komersial untuk mesin
dan perlengkapan kantor; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa
perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan
peralatan medis; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin; Jasa perantara komersial untuk
mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa
perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga; Jasa perantara komersial untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara
komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa
perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal
Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan
kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk
keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang
medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis,
sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan
kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan
medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagianbagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi
sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk diagnosa (diagnostic reagent) untuk keperluan medis; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan
tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga
listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan
rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa perantara komersial untuk
produk-produk farmasi; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa perdagangan eksporimpor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang; Jasa periklanan dan pemasaran yang
dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari
pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan
bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral; Jasa pialang penjualan barang; Jasa
pialang untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan
komputer dan situs web (website); Jasa publisitas luar ruangan; Jasa ritel dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang
menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata
pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai
plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempattempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; Jasa ritel sehubungan dengan
pemutar media portabel; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; Jasa ritel yang berkaitan dengan tekstil,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (ecigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok,
korek api, alat penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok
elektronik; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir yang menampikan peralatan dan instrumen medis
untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan
rumah tangga; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang
menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian,
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penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa
toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio,
video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko
retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer,
rekaman audio, publikasi elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan
instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika;
Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat
wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin;
Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan
penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Jasa-jasa kliping berita; Jasa-jasa penyediaan informasi, dan
layanan jual beli tentang akar rumput; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkat-perangkat keras dan barangbarang yang berkaitan dengannya; Kampanye pasar; Keagenan tenaga kerja; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Konsultasi
manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua
angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri
konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan,
asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan
bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan,
perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi; Konsultasi perdagangan produk
UMKM di dalam dan luar negeri; Konsultasi sarana dan pra sarana bagi kegiatan UMKM; Konsultasi yang berkaitan dengan
hubungan masyarakat; Layana agen penjualan yang menampilkan penggorengan; Layanan administrasi bisnis yang
disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan agen penjualan untuk pintu
lipat dari logam; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat non-logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan alas kaki
untuk mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat penggosok
tubuh; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat
gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan agen penjualan yang menampilkan
aparatus perawatan gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan bagasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
bantal Korea, Bangsuk; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan agen penjualan yang
menampilkan botol terisolasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan buku dan publikasi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan agen penjualan yang
menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan agen
penjualan yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kantong dengan penutup
untuk penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan karpet; Layanan agen penjualan yang
menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan
keranjang sampah; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen
penjualan yang menampilkan kertas perak; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan
elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali digital; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali elektrik
yang dapat dilipat; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
lemari bukan logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan panci
untuk memasak; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan agen penjualan yang menampilkan pemanggang; Layanan agen penjualan
yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan
agen penjualan yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen penjualan yang menampilkan penjernih udara untuk
kendaraan; Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan
dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan perlengkapan mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sediaan untuk
memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan agen penjualan yang menampilkan serbet; Layanan agen
penjualan yang menampilkan setrika uap; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sterilisasi pengering
piring; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas kecil
untuk bepergian; Layanan agen penjualan yang menampilkan tembakau; Layanan agen penjualan yang menampilkan tempat
dan kotak sabun; Layanan agen penjualan yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tikar; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan
agen penjualan yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan tusuk gigi;
Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan agen
penjualan yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah
plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multiguna; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan agen penjualan
yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan lapisan
kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan peralatan memasak portabel untuk
penggunaan di luar ruangan; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk
penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan
pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas
rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca
lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain.; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan
dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang;
Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen
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usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data tersebut
menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan distribusi dalam
bidang perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer, program permainan, konten permainan
komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan
fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan iklan yang
berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel
perangkat keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon,
potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain;
Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras logam; Layanan konsultasi
untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan manajemen
bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan manajemen risiko
bisnis; Layanan nasehat untuk informasi bisnis dan akuntansi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan
sosial dengan bisnis; Layanan pemrosesan kantor; Layanan pengaturan rapat perusahaan; Layanan pengembangan bisnis,
seperti menyediakan bantuan untuk perusahaan pemula milik pihak lain; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel
online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan penyedia informasi secara
daring termasik informasi terkait dengan pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu kredit.; Layanan penyedia
informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan perantara bisnis; Layanan perantara yang
berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan promosi dan publisitas; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan ritel
online barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki; Layanan ritel online
yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online
yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan dengan
tutup kepala; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian; Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar, minyak bumi, minyak,
pelumas, gemuk; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil;
Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko grosir yang menampilkan alas kaki untuk
mandi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan alat penggosok
tubuh; Layanan toko grosir yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko grosir yang menampilkan
alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan
toko grosir yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko grosir yang menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan
toko grosir yang menampilkan deterjen untuk keperluan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk abrasif untuk
menggosok kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko grosir yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko grosir yang menampilkan
kabinet dan lemari plastik; Layanan toko grosir yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
Layanan toko grosir yang menampilkan karpet; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan
domestik atau rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko grosir yang
menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan kertas perak; Layanan toko
grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko grosir
yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali digital; Layanan toko
grosir yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan
toko grosir yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan lemari
bukan logam; Layanan toko grosir yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko grosir
yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko grosir
yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir yang menampilkan pemanggang; Layanan toko grosir yang
menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan penggorengan; Layanan toko grosir yang
menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko grosir yang
menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko grosir
yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak portabel
untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko grosir yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan
lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan serbet; Layanan toko grosir yang menampilkan
setrika uap; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat untuk
membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko grosir yang menampilkan tas
dan dompet; Layanan toko grosir yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko grosir yang menampilkan teko
kopi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan toko grosir yang menampilkan tepung
dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko grosir yang menampilkan tikar; Layanan toko grosir yang menampilkan
tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko
grosir yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan
makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko grosir yang
menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah rumah tangga
portabel multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko
grosir yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko ritel menampilkan selempang
jendela dari logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko ritel online; Layanan toko
ritel online menampilkan rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman video, dan produk yang
terkait dengan musik; Layanan toko ritel online yang menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang
menampilkan topi; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel untuk engsel
pintu dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat non-logam; Layanan toko
ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko ritel
yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang
dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko ritel yang menampilkan
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alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang
menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang
menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus perawatan gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko ritel yang menampilkan blender tangan nirkabel;
Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko ritel yang menampilkan cangkir bukan logam mulia;
Layanan toko ritel yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan gantungan
baju; Layanan toko ritel yang menampilkan gulungan toilet; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk abrasif untuk
menggosok kulit; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko ritel yang menampilkan
kabinet dan lemari plastik; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
Layanan toko ritel yang menampilkan karpet; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan
domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko ritel yang menampilkan
keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan kertas perak; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak
esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak makanan
pendamping; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali digital; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko ritel yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara
untuk makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko ritel yang menampilkan
panggangan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang menampilkan
pemanggang; Layanan toko ritel yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan
pembungkus untuk penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel
yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang
menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel
yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan memasak portabel
untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko ritel yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya
untuk keperluan mencuci; Layanan toko ritel yang menampilkan serbet; Layanan toko ritel yang menampilkan setrika uap;
Layanan toko ritel yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat untuk membersihkan;
Layanan toko ritel yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet;
Layanan toko ritel yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko ritel yang menampilkan tempat dan kotak
sabun; Layanan toko ritel yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko ritel yang
menampilkan tikar; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang
menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko ritel yang
menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
dapur; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan
barang dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web secara ritel
online; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online;
MINI MARKET; Manajemen Usaha; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen bisnis dan layanan
konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare
dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan; Manajemen bisnis dan pengoperasian
hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain; Manajemen data; Manajemen usaha dan operasi
pusat data; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Membantu perusahaan-perusahaan untuk
mendapatkan kontrak pemerintah; Memberikan informasi dan analisis yang berkaitan dengan data pasar ekonomi;
Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website);
Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan informasi,
berita, dan komentar di bidang bisnis hiburan; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web
ritel online orang lain; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi pelacakan mengenai pelacakan aset dalam
perjalanan, yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis;
PASAR SWALAYAN; PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pemasangan poster; Pemasaran dan periklanan pada
jasa keuangan dan asuransi; Pembelian Madu dan Hasil produksi madu; Pembukuan perniagaan; Pembukuan perusaahan;
Pemotongan pajak; Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Penelitain Perniagaan; Penelitian perniagaan
dan pemasaran madu; Penempatan personel, yaitu jasa penyediaan pekerja terlatih dan material untuk mengelola dan
mengerjakan pembersihan peralatan industri dengan benar, yaitu, reaktor, kapal, tangki, menara vakum, penukar panas,
perpipaan, kolom penyulingan, dan peralatan industri lainnya.; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan
barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengaturan dan
pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; Pengelolaan arsip perniagaan;
Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengelolaan informasi perpajakan; Pengelolaan laporan
proyek bisnis; Pengiklanan di surat kabar; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Penjualan
barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan
barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris
barang-barang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris peralatan
dan perlengkapan selam; Penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai data demografis; Penyediaan informasi
komersial melalui internet global; Penyediaan informasi komersial melalui jaringan komputer; Penyediaan informasi konsumen
melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi,
termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa layanan
informasi publisitas; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Penyediaan program penghargaan insentif bagi pelanggan melalui
pemberian hadiah bonus dan layanan insentif untuk perjalanan udara yang sudah berkali-kali, yaitu, fasilitas transit lounge
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untuk relaksasi penumpang, layanan maskapai penerbangan prioritas khusus dengan layanan reservasi, peningkatan
pemrosesan tiket bandara, percepatan prosedur menunggu panggilan penerbangan, check-in prioritas, check-in lobi prioritas,
service center khusus dan jalur untuk kumpulan penumpang elite, prioritas khusus dan percepatan pemrosesan keamanan,
percepatan layanan penanganan di pintu masuk dan keberangkatan pesawat, peningkatan akomodasi tempat duduk,
peningkatan ruang pribadi termasuk hiburan khusus, koneksi komputer, peningkatan layanan penyediaan makanan dan
pemberian voucher dengan nilai-nilai yang telah ditentukan untuk penumpang elite, pengiriman bagasi prioritas, peningkatan
dan percepatan respons customer service untuk penumpang elite; Peragaan barang; Perbandingan harga dan evaluasi
berbagai produk; Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar komputer dan
perlengkapannya dan piranti lunak; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Periklanan
melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan,
pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang
sosialisasi untuk tujuan bisnis; Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman
video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi
penjualan akun kartu kredit melalui administrasi program pemberian insentif; Promosi penjualan produk elektronik, video
dan/atau audio untuk orang lain; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain melalui toko,
Internet atau katalog produk; Promosi penjualan untuk pihak lain melalui jaringan komputer; Pusat perbelanjaan komprehensif
melalui internet; Saran manajemen pemasaran; Supermarket bahan bangunan; TOKO SERBA ADA; Tempat penyelenggara
kursus penyelaman (diving) untuk tujuan komersial; Tempat yang menjual berbagai macam bir; Toko Eceran Elektronik; Toko
Grosir Elektronik; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko barang-barang grosir; Toko eceran aluminium; Toko eceran
yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran
yang menjual produk susu; Toko jam tangan; Toko kue; Toko makanan online; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman
online; Toko minuman panas dan dingin; Toko online dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang
merchandise karakter animasi; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko parfum; Toko perabotan;
Toko perlengkapan bayi; Toko yang menjual kosmetik; Toko yang menjual pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa
es dan buah; Toko-toko Grosir Elektronik; administrasi komersial untuk barang dan jasa bagi orang lain; administrasi pusat
data dalam bidang data besar (big data); administrasi usaha; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran
penjualan; advertising to promote the sale of products and the use of services by the point accumulation method or discount
privilege grant method; agen agregat penjualan dan penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen impor-ekspor; agen
penjualan barang baik eceran maupun grosir; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan
penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan
untuk mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perusahaan lokal dan
asing untuk memberikan penawaran untuk berbagai produk, yaitu, penetapan harga barang atau jasa; agen untuk penerbitan
kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; agency services
of products, services and company on the internet; analisa informasi bisnis; analisis biaya; analisis dan studi atas informasi
yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan lingkungan melalui penelitian pasar dan studi-studi
per-iklanan; analisis tren bisnis; analitik data bisnis, yaitu, mengumpulkan dan melaporkan data kebugaran, informasi
pembayaran dan data bisnis lainnya ke departemen sumber daya manusia serta bisnis kebugaran dan kesehatan; audisi
seniman pertunjukan (pemilihan personil); bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender; bantuan bisnis
untuk orang lain dalam pendirian organisasi kemanusiaan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan;
desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; distribusi bahan periklanan; distribusi barang promosi; distribusi barang-barang
(bukan layanan-layanan transportasi) (agen, grosir, layanan-layanan representatif); distribusi materi iklan dan penyebaran
pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distributor aluminium; general office work regarding management of
pecuniary claim by computer; grosir dan eceran film, rekaman suara, karya sastra, karya dramatis, karya musik dan karya
artistik; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan promosi perusahaan; iklan komersial; iklan komersial perusahaan;
iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan, promosi, dan layanan keagenan; informasi bisnis;
informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan pertanyaan bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk
konsumen terkait dengan diet [tempat konsultasi konsumen]; informasi usaha untuk tinjauan umum perusahaan termasuk
pengoperasian usaha, ukuran bisnis dan informasi lainnya; issuing of trading stamp; issuing, clearing and managing point
cards; issuing, issuing intermediary and clearing of trading stamp, coupon, point accumulation type card and discount privilege
card; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); jasa agen
periklanan; jasa agen pesanan pembelian; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent
(manajemen bisnis seniman pertunjukan); jasa analisis pasar; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial;
jasa bantuan untuk perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa diskon (-untuk pengecer, untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk lembaran
dan gulungan aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk
perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk segar; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa eceran atau grosiran
untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa evaluasi statistik data pemasaran; jasa grosir dan eceran; jasa iklan dan promosi;
jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa informasi komersial yang disediakan oleh akses ke database komputer;
jasa jasa katalog toko eceran; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi manajemen; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa
konsultasi rekrutmen bisnis; jasa konsultasi usaha mengenai distribusi komersial dan penyediaan informasi yang berhubungan
dengannya; jasa konsultasi yang berhubungan dengan kontrak untuk pembelian barang; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis,
manajemen bisnis dan pemasaran; jasa kumpulan statistik untuk bisnis; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas
organisasi dan sumber daya); jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa manajemen
bisnis di bidang pendidikan; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa organisasi dan manajemen program
promosi insentif dan penjualan; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa pembuatan indeks informasi, situs dan
sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya untuk pihak lain;
jasa penagihan; jasa penelitian dan konsultasi yang berkaitan dengan promosi, operasi, dan penjualan di pasar domestik dan
luar negeri barang dan jasa yang diproduksi di Taiwan, yaitu, konsultasi riset pasar; jasa penerbitan, pengelolaan dan
penyelesaian kupon dan poin untuk mempromosikan barang dan jasa; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran
secara online; jasa penggabungan (merger) dan akuisisi bisnis; jasa pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan;
jasa pengumpulan data; jasa penilaian perusahaan; jasa penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa penjualan dan

Halaman 1099 dari 1262

publisitas; jasa penjualan grosir produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan
ikan; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan
produk baja ringan; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan ritel produk garam
kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan farmasi; jasa penjualan: atap baja ringan
,galvalum, reng, hollow, atap Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium, kanal c; jasa penyaluran gas secara ritel
(eceran); jasa penyediaan data bisnis; jasa penyediaan portal online berbasis web yang memberikan pelanggan akses ke
informasi akun penjualan mereka, informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan pesanan,
informasi manajemen inventaris, dan informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia; jasa
perdagangan aluminium; jasa perdagangan gas; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan
promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa periklanan,
pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial;
jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi
(optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu,
penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang lain; jasa prakiraan ekonomi; jasa produksi iklan; jasa promosi dan
pemasaran secara online; jasa ritel; jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak
beralkohol; jasa sistemisasi data dalam database komputer; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa toko retail
secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala,
dan alas kaki; jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; jasa untuk membantu membangun jaringan kontak bisnis; jasa
untuk memperoleh statistik bisnis untuk orang lain; jasa yang berkaitan dengan analisis data usaha dalam transaksi
konsumen dan perilaku konsumen; jasa-jasa analisis dan studi informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini)
para konsumen dan tindak tanduk (behaviour) melalui penelitian pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa grosir terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasajasa konsultasi yang berkaitan dengan pencaharian karyawan-karyawan; jasa-jasa loyalitas pelanggan sehubungan dengan
jasa-jasa hotel dan resor; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan
komersial dan periklanan; jasa-jasa pemilihan (seleksi), penilaian dan pemeriksaan kesehatan pada karyawan untuk tujuan
pencaharian (penerimaan) karyawan; jasa-jasa penempatan dan pencaharian para karyawan untuk sementara; jasa-jasa
pengorganisasian untuk menggelar acara dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang makanan hewan untuk tujuan
promosi; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa strategi perniagaan; jasa-jasa toko ritel
online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga;
jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola,
menyalurkan dan melayani periklanan, untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan
kinerja periklanan; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan
diklasifikasikan melalui jaringan komputer global; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari
Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan
tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi
dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa
rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi data untuk orang lain; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet
dan jaringan elektronik, komputer dan jaringan komunikasi lainnya; kompilasi laporan medis; kompilasi purwa rupa
(prototypes) bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; konsultasi bisnis dan informasi bisnis untuk menyediakan
program komputer pada jaringan data; konsultasi bisnis di bidang telekomunikasi; konsultasi bisnis mengenai kegiatan
pemasaran; konsultasi usaha di bidang sistemasi informasi ke dalam database komputer; konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor; kutipan harga untuk barang atau jasa; layanan
administrasi dan manajemen personalia dan sumber daya manusia; layanan agen produk, layanan dan perusahaan di
internet; layanan analitik bisnis; layanan berbasis langganan menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang
dapat diunduh; layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak untuk
digunakan dalam analisa bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis dan
layanan bantuan bisnis; layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis, yaitu,
menyediakan informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan
pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data komputer; layanan bisnis, yaitu, penyediaan database komputer
mengenai pembelian dan penjualan berbagai macam produk dan layanan pihak lain; layanan eceran atau grosir untuk
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peralatan CCTV; layanan eceran atau grosir untuk peralatan sistem keamanan; layanan eceran untuk pelumas dan bensin;
layanan evaluasi bisnis; layanan grosir untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk tempat tidur untuk hewan; layanan
grosir untuk yogurt beku; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan,
pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok,
gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal
selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan
mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan dan pemasaran secara daring
untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan
konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan perencanaan dan pemulihan bencana;
layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk memungkinkan entitas
bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-profit organizations)
untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang lebih besar ke jaringan
komunikasi global; layanan konsultasi pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis, manajemen
bisnis, organisasi bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan manajemen bisnis; layanan manajemen
hubungan pelanggan; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pemasaran email; layanan
pemasaran online; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan pemesanan online yang menampilkan musik dan video yang
direkam sebelumnya; layanan penagihan; layanan pencarian dan penempatan eksekutif; layanan pencarian informasi di
internet dengan menggunakan program kecerdasan buatan untuk orang lain; layanan pencarian informasi yang dilaksanakan
dengan menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain; layanan penempatan magang; layanan pengaturan dan
pelaksanaan pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan penyediaan
informasi bisnis, konsumen, dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan perencanaan
karir, penempatan tenaga kerja, dan informasi; layanan perencanaan media; layanan periklanan dan manajeman untuk
penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah,
kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket
berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu,
sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan
berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan;
layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan ritel atau layanan grosir untuk foto dan gambar yang dapat diunduh;
layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak
permainan untuk mesin permainan video untuk penggunaan di rumah dan permainan yang dapat digenggam dengan layar
kristal cair; layanan ritel lilin wangi; layanan ritel online; layanan ritel untuk makanan hewan peliharaan; layanan ritel untuk
peralatan golf; layanan ritel untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel untuk persiapan dokter hewan; layanan
ritel untuk produk susu; layanan ritel untuk sepatu; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk tas dan dompet kulit; layanan
ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan ritel yang
berkaitan dengan utas; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan
minuman; layanan rujukan dan penempatan pribadi; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35; layanan
tampilan merchandising bisnis; layanan toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan persiapan
wewangian; layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan toko online yang menampilkan jasa Pengaturan
dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel di bidang buku, majalah, majalah,
buletin, jurnal dan publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian umum, disediakan melalui Internet dan
komputer lainnya, jaringan elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program
televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel menampilkan kacamata; layanan toko ritel
menampilkan payung; layanan toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan
CCTV; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online yang menampilkan
hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel online yang menampilkan
mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk audio dan video,
headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan aksesorisnya;
layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan
jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan untuk analisa data besar (big data);
layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan
pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan
pendirian resort hotel, motel, dan restoran; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis seniman
pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi kantor kesemuanya berhubungan
dengan permainan golf; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi
bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan pemasaran; manajemen kantor yang terkomputerisasi;
melakukan survei pasar; membantu dalam eksploitasi atau pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk
pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu penyediaan layanan konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan
mewah untuk memungkinkan mereka mendistribusikan kelebihan stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim
sebelumnya; membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang dan konsultasi pemasaran; memberikan
informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan laptop; memfasilitasi pertukaran dan penjualan dari jasa dan
produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara
menyalurkan iklan video di internet; mempromosikan barang dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain,
dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi
T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya; mempromosikan kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai
masalah yang melibatkan akses ke internet untuk populasi global; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP
untuk paket hiburan langsung; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi
video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi
untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan
komersial dalam hiburan interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan
permainan video; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam energi yang dapat
diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; menyediakan
direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan
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sosial lainnya; menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet;
menyediakan informasi tentang manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin; menyediakan
layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions)
untuk bisnis industri dan komersial; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet; menyiapkan dan menempatkan iklan
luar ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran
(expositions) untuk perusahaan industri dan komersial; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri
dan komersial; minimarket; nasehat manajemen; negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau
pemain musik; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis
atau iklan; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; pekerjaan kantor secara umum
tentang pengelolaan klaim uang oleh komputer; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain;
pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan bisnis; pemasaran kata-kata melalui mulut; pembaharuan
dan pemeliharaan data dalam pusat data komputer; pemberian informasi kepada konsumen di bidang restoran dan makanan,
yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan ulasan restoran; pemrosesan pesanan
administratif; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pencarian
data dalam komputer untuk pihak lain; pencarian database melalui komputer; penelitian dan survei bisnis; penelitian
pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; penempatan produk cetakan dalam
amplop (surat langsung); penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon diskon elektronik)
untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; penerbitan sertifikat hadiah yang memungkinkan untuk ditukar dengan
barang atau jasa; penerbitan stempel perdagangan; penerbitan, pengelolaan, kliring kartu poin untuk mempromosikan
penjualan produk atau menyediakan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon
diskon untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya;
penerbitan, pengelolaan, kliring poin untuk mempromosikan penjualan produk dan menyediakan jasa; penerbitan,
pengelolaan, kliring poin yang dapat diakumulasikan yang diberikan kepada pengguna sesuai dengan harga pembelian
barang dan jasa yang dapat ditukar dengan barang atau jasa atau ditawarkan untuk diskon dan pemyediaan informasi terkait
dengannya; penerbitan, perantara penerbitan dan kliring stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu
diskon
istimewa/ khusus; penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau layanan penyediaan promosi; pengadaan jasa untuk keperluan lain (pemesanan barang dan jasa
untuk keperluan bisnis); pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain); pengadaan
kontrak untuk orang lain; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial;
pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan
transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengecer
toko serba ada; pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas; pengelolaan hubungan pelanggan; pengelolaan laporan bisnis;
pengelolaan resiko bisnis; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising);
pengkajian pemasaran; pengkinian materi periklanan; pengkoordinasian strategi pemasaran pihak ketiga; pengoperasian
usaha situs komunitas di Internet; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan; pengumpulan
data dan analisis statistikal; pengumpulan informasi kedalam database; pengumpulan poin dan poin kliring untuk
mempromosikan penjualan produk dan jasa; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan lagu secara
digital melalui jaringan online; penjualan telepon seluler baik secara online maupun secara langsung; penyatuan, untuk
kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari ritel barang dagangan umum dan situs web dalam jaringan
komunikasi global; penyebaran bahan iklan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan;
penyebaran materi pemasaran; penyedia sistem berbasis web dan portal daring di bidang pemanfaatan sumber daya manusia
dan pusat kebugaran, yaitu, untuk memungkinkan pemanfaatan departemen sumber daya manusia menggunakan pusat
kebugaran untuk menawarkan layanan kepada karyawan, untuk mengelola partisipasi mereka dan untuk penyusunan laporan;
penyediaan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian komputer dan sistem komputer; penyediaan bantuan
bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan barang-barang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel; penyediaan
fungsi kegiatan perkantoran; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi komersial yang berkaitan
dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi komputer; penyediaan informasi mengenai artikel surat kabar, majalah
atau buku melalui Internet; penyediaan informasi mengenai hadiah untuk promosi penjualan; penyediaan informasi mengenai
penjualan dan urutan penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi mengenai penjualan produk;
penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan informasi tentang dunia Kerja, Bisnis melalui
situs web; penyediaan informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola
sebagai data elektronik) untuk promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan; penyediaan informasi yang berhubungan
dengan harga dan penjual produk; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce;
penyediaan jasa publikasi dan informasi pasar konsumen secara daring; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan
katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode,
tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan,
peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan
penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan
segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara,
pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan jasa ritel online dari situs web
internet yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan,
peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di
kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan
laporan bisnis dan / atau komersial; penyediaan layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan
sumber daya perangkat lunak; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
penyediaan pasar online; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan ruang di Internet
untuk periklanan; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang pada halaman utama
Internet untuk mengiklankan barang dan jasa; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari
penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha); penyelenggaraan analisis bisnis survei riset
pemasaran; penyelenggaraan bisnis dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data; penyelenggaraan
pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian
konsumen dan iklan; penyelenggaraan survei riset pemasaran; penyelidikan, pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan
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informasi mengenai sistem stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus;
penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan terbaru; penyewaan bahan publisitas; penyimpanan data dan pemrosesan
data; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya;
perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang melalui Internet; perdagangan barang; perdagangan eceran
komputer bekas; perekrutan dan pengelolaan pedagang dan anggota stempel perdagangan, kupon, kartu akumulasi poin,
kartu manfaat diskon untuk promosi penjualan atau promosi penjualan; perekrutan dan pengelolaan pedagang, anggota kartu
poin untuk promosi penjualan; perekrutan tenaga kerja; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk
orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk
tujuan promosi; perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media;
periklanan situs bisnis; periklanan, pemasaran, riset pasar; perkiraan dan analisis ekonomi; pernerbitan, pengelolaan, kliring
poin (termasuk poin elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi
terkait dengannya; persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; persiapan milis; persiapan, produksi, dan
penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara
para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan para pelaksana perniagaan (business); presentasi barang melalui media
komunikasi untuk keperluan pengecer; produksi iklan, yaitu, produksi bahan iklan; promosi atas undian berhadian, kompetisikompetisi dan insentif-insentif kepada para pelanggan; promosi penjualan; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi
penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; proses dan verifikasi data yang
terkomputerisasi; providing information the sale of goods offered in the form of shopping malls on internet websites; provision
of business data; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi naskah publisitas/iklan; publisitas dan layanan
pemasaran; publisitas iklan industri dan komersial; recruitment and management of trading stamp, coupon,
point accumulation type card franchise, member; registrasi kendaraan dan layanan pemindahan hak; rekrutmen dan
manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan; riset bisnis dan pemasaran;
segmentasi (pembagian) dan profilisasi data pasar; semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer,
jaringan informasi dan/atau internet; show room (ruang pamer) penjualan mobil bekas; sistemasi informasi ke dalam database
komputer; sistematisasi data dalam database pusat; skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema
insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang dan jasa melalui layanan
telepon dan / atau komputer online; sponsor promosi balapan sepeda; sponsor promosi organisasi yang mempromosikan
pengelolaan dan pelestarian lingkungan; stan penjualan makanan ringan; stan penjualan minuman; studi pasar terkait dengan
layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; supermarket; tata buku; toko; toko bangunan; toko eceran; toko eceran bahan
bangunan; toko grosir; toko online dan offline untuk barang-barang selam; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko
retail handphone; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi; toko roti; toko yang menjual
perhiasan; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produkproduk kopi dan barang-barang terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam
mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033721
: 18/05/2021 15:20:33
:
: Agus Sulaeman

540 Etiket

: Kp. Sukamaju, RT. 30 RW. 02,
Kelurahan Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Jawa Barat
: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SeliiSkin + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah muda, putih
: 3
: ===Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan rambut; kosmetik; kosmetik dan make-up; produk perawatan
tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan wajah [kosmetik]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IDO & Logo
:

566

: DID2021033722
: 18/05/2021 15:21:44
:
: Hardwood Pte Ltd

540 Etiket
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Hitam, Putih, Abu-abu, Merah, Merah Muda, Coklat, Coklat Muda
: 30
: ===Agar-agar buah (gula-gula); Beras; Biskuit kering; Kakao; Kue; Kue kering (pastri); Kue-kue; Makanan ringan berbahan
dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Mie; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu; Minuman
coklat dengan atau tanpa susu; Olahan yang terbuat dari sereal; Vermiseli pita; biskuit; biskuit malt; bumbu; bumbu masak;
coklat; cuka; es krim; es yang dapat dimakan; garam; gula-gula; hamburger [sandwich]; jeli buah [gula-gula]; karamel
[permen]; kopi buatan; kue-kue gurih; kukis (kue kering); madu; makanan ringan berbahan dasar sereal; mie instan; minuman
berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar teh;
minuman kopi dengan campuran susu; moster; permen; permen peppermint; puding; puding beku; rempah-rempah; roti*; royal
jelly *; saus; sediaan-sediaan berbahan dasar sereal; sereal, diproses; teh; wafel; wafer; wafer gulung [cookies]===
: JID2021033723
: 18/05/2021 15:23:32
:
: GLOBAL ISLAMIC PHILANTHROPY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Menara 165 Lt. 11 Jl. TB. Simatupang Kav. 1 RT/RW. 009/003, Cilandak Timur,
Pasar Minggu
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Ryan Hartono S.E., S.H.
: Jalan Utan Kayu Raya No. 65 Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JARINGAN PENDIDIKAN WAKAF INDONESIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 41
: ===Akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan)
di bidang olahraga sepatu roda atau rollersports, khususnya yang berkaitan dengan olah raga sepatu roda; Bimbingan belajar
(bimbel); Hubungan dengan lembaga internasional di bidang pendidikan, pelatihan, ketenagakerjaan dan sertifikasi
kewirausahaan bagi usaha mikro kecil dan menengah; Informasi pendidikan; Informasi tentang pendidikan; Informasi terkait
dengan pendidikan; Jasa Pendidikan; Jasa kursus; Jasa kursus secara online; Jasa pelatihan; Jasa pelatihan pembentukan
karakter (character building) SDM perusahaan; Jasa pelatihan secara online; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara online;
Jasa pendidikan akademi; Jasa pendidikan aritmatika (sempoa); Jasa pendidikan orang dewasa; Jasa pendidikan secara
online; Jasa pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas dalam bidang kesenian dan pembagian bahan yang berhubungan
dengannya, menyediakan kelas; Jasa pengajaran orang dewasa; Jasa pengajaran secara online; Jasa perpustakaan
elektronik dan online; Jasa-jasa pendidikan dalam bentuk penyediaan paket kursus, loka karya-loka karya dan seminarseminar untuk pelanggan semua usia di prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi dan level dewasa;
Jasa-jasa pengajaran; Konsultasi pendidikan dan pelatihan; Kursus pengembangan diri; Kursus-kursus pendidikan melalui
internet; Layanan acara amal, seperti pendampingan akademik; Layanan akademi pendidikan; Layanan amal, yaitu
pendidikan dan pelatihan; Layanan informasi pendidikan; Layanan konsultasi pendidikan; Layanan pelatihan dan pendidikan;
Layanan pelatihan karyawan; Layanan pelatihan kejuruan; Layanan pendidikan; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran
di tingkat pra-taman kanak-kanak dan taman kanak-kanak; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas, seminar,
dan lokakarya di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, hukum, ekonomi, obatobatan, operasi, farmasi, pertanian, teknik, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu social, geografi,
sejarah dan politik di tingkat perguruan tinggi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar dan
lokakarya di bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan hidup, pegawai, pembelajaran seumur hidup, keterampilan
pelajaran, persiapan ujian dan hobi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar, dan lokakarya di
bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan berburu pekerjaan, dan persiapan ujian kualifikasi; Layanan pendidikan
dasar; Layanan pendidikan lanjutan; Layanan pendidikan pra-sekolah untuk anak-anak, dan mengadakan seminar dan
lokakarya di bidang pengasuhan anak; Layanan pendidikan, yaitu penyediaan penilaian secara daring (online); Layanan
pengajaran; Layanan pengajaran bahasa; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Lembaga pengajaran; Mengajar
pada pendidikan lingkungan; Mengatur dan menyelanggarakn konferensi , kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan,
kelas dan kuliah; Mengatur dan menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan pelatihan
lokakarya; Mengatur konferensi dan mengorganisasi pameran untuk tujuan budaya dan pendidikan; Mengatur
penyelenggaraan pengajaran; Mengatur, mengadakan dan mengorganisir pertemuan kuliah, lokakarya dan seminar;
Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan layanan pengajaran jarak jauh secara online; Menyediakan pelatihan dan tutorial
secara online; Menyelenggarakan kursus pengajaran; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan pendidikan;
Menyelenggarakan seminar pelatihan; Pameran, Exhibition, Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan
Kebudayaan, Kesenian; Pelatihan; Pelatihan yang terkomputerisasi; Pembinaan berupa pendidikan, pelatihan dan
pendampingan UMKM; Pendampingan [pendidikan dan pelatihan]; Pendidikan; Pendidikan dini [pendidikan]; Pendidikan
keagamaan; Pendidikan nusantara; Pendidikan, tidak disediakan oleh institusi akademik; Pengajaran pendidikan; Pengajaran
pendidikan dini; Pengajaran pendidikan internet; Pengajian (Jasa Pendidikan); Pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan
loka karya; Penyediaan dari jasa pendidikan anak-anak melalui kelompok bermain; Penyediaan fasilitas pendidikan;
Penyediaan fasilitas pengajaran; Penyediaan kursus pendidikan; Penyediaan pelatihan secara online; Penyediaan pendidikan
dan pelatihan bahasa, ujian untuk profisiensi bahasa; Penyediaan ujian pendidikan; Pesantren (Jasa Pendidikan); Universitas;
akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di
bidang beladiri KYOKUSHINKAI; akademi [pendidikan]; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan]; bimbingan
kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; coaching [pendidikan
dan pelatihan]; expo mengenai kesenian, kebudayaan, dan pendidikan; informasi pendidikan; informasi pendidikan sekolah

740
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asrama; jasa pendidikan dalam bentuk kursus dan program di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa
pendidikan dan pelatihan untuk tujuan amal; jasa pendidikan, pengajaran dan pelatihan berbasis komputer; jasa pendidikan,
yaitu, perancangan program pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk para pendidik dan pengelolaan
program pendidikan dalam bentuk pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat
pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa penyediaan bantuan untuk pendidikan; jasa-jasa akademi bahasa; jasa-jasa
akademi bahasa Inggeris; jasa-jasa pendidikan bahasa via online; jasa-jasa pendidikan korespondensi Bahasa Inggeris via
situs Internet; jasa-jasa pendidikan korespondensi bahasa via situs Internet; jasa-jasa pendidikan yaitu mengatur dan
menyelenggarakan presentasi –presentasi pendidikan bagi para wirausaha di bidang usaha; jasa-jasa perniagaan institute
bahasa asing; jasa-jasa taman kanak-kanak (pendidikan atau hiburan); kegiatan olahraga; konseling dan pelatihan karier
[nasihat pelatihan dan pendidikan]; konseling karir yang berkaitan dengan pendidikan perguruan tinggi; konseling perguruan
tinggi; konsultasi pendidikan; konsultasi pendidikan sekolah asrama; kursus bahasa; kursus pelatihan berbasis komputer;
kursus pembelajaran jarak jauh; kursus pendidikan online dan layanan pendidikan; layanan amal, yaitu, menyediakan televisi
untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan; layanan bimbingan kejuruan; layanan bimbingan pendidikan
internet; layanan bimbingan pengajaran bahasa; layanan hiburan menjadi penyediaan televisi untuk orang yang kurang
mampu; layanan instruksi dan pelatihan; layanan instruksi pendidikan atau pelatihan kejuruan; layanan klub [hiburan atau
pendidikan]; layanan konsultasi yang berkaitan dengan mata pelajaran akademik; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pelatihan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan; layanan pelatihan atau pendidikan di bidang pembinaan
kehidupan; layanan pelatihan berkelanjutan; layanan pelatihan dalam sifat pembinaan; layanan pelatihan guru; layanan
pelatihan pendidikan komputer; layanan pendidikan akademik; layanan pendidikan bahasa asing; layanan pendidikan
berbantuan komputer; layanan pendidikan dalam bentuk kursus di tingkat universitas; layanan pendidikan dalam sifat
pembinaan; layanan pendidikan dan hiburan; layanan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan linguistik;
layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan dan pengajaran;
layanan pendidikan dan pengajaran yang menggunakan terminal komunikasi melalui jaringan komputer atau di Internet;
layanan pendidikan disediakan oleh perguruan tinggi; layanan pendidikan yang disediakan oleh akademi; layanan pendidikan
yang disediakan oleh universitas; layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; layanan pendidikan, yaitu pengetahuan
mengajar; layanan pengajaran dan pelatihan di bidang bisnis, industri, dan teknologi informasi; layanan perpustakaan; layanan
perpustakaan akademik on-line; layanan perpustakaan elektronik; layanan perpustakaan online; layanan perpustakaan
referensi; layanan perpustakaan-perpustakaan; layanan sekolah asrama; layanan sekolah bahasa; lembaga pendidikan; les;
les di sekolah menjejalkan; loka karya, seminar dan perkemahan dalam bidang kesenian; melakukan acara pendidikan;
melakukan instruksi pembelajaran jarak jauh di tingkat universitas; melakukan kelas latihan; melakukan kursus pelatihan;
melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; melakukan pengajaran pembelajaran
jarak jauh di tingkat dasar; melakukan pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat perguruan tinggi; melakukan seminar;
melakukan seminar pelatihan; memberikan informasi on-line di bidang pelatihan; memberikan informasi online tentang
pelatihan; memberikan informasi online tentang pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan
informasi tentang kegiatan olahraga; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga dan budaya; memberikan informasi
tentang pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; mengatur acara pendidikan; mengatur dan melakukan
acara pendidikan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan kuliah;
mengatur dan melakukan kursus pelatihan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan melakukan lokakarya
[pelatihan]; mengatur dan melakukan lokakarya, tutorial, seminar dan konferensi; mengatur dan melakukan seminar pelatihan;
mengatur dan melakukan tutorial; mengatur dan memimpin kelas, lokakarya dan pelatihan di bidang bahasa Arab; mengatur
dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan pameran untuk
tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, konser, simposium, seminar, kursus
pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar dan pelatihan lokakarya; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan
menyelenggarakan seminar pendidikan; mengatur fasilitas untuk acara hiburan dan olahraga; mengatur forum pendidikan
secara langsung; mengatur kompetisi olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur
konferensi pendidikan; mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur kursus
pendidikan; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur pameran untuk
tujuan budaya atau pendidikan; mengatur pelatihan olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
mengatur pelatihan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur seminar pelatihan;
mengatur seminar pendidikan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; mengatur upacara penghargaan untuk
perusahaan besar dan individu yang telah membuat kontribusi amal yang signifikan; mengatur, memimpin dan mengatur
seminar, presentasi kuliah dan simposium untuk pelatihan bahasa; mengorganisir acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan,
olahraga dan budaya untuk tujuan amal; mengorganisir dan melakukan kegiatan olahraga untuk anak-anak kurang mampu
[layanan amal]; mengorganisir turnamen olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengorganisir,
menyelenggarakan, dan melakukan kegiatan olahraga dan budaya; menyediakan acara hiburan untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan
amal; menyediakan bahan-bahan pendidikan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahanbahan seni dan kerajinan dan bahan-bahan pendidikan yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang untuk anak-anak yang
membutuhkan dan kurang mampu [layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak kurang mampu
dalam sifat kegiatan olahraga [layanan amal]; menyediakan barang-barang olahraga untuk anak-anak yang kurang mampu
dalam sifat kegiatan olahraga, untuk tujuan amal; menyediakan buku dan bahan ajar untuk orang-orang yang kurang mampu
untuk tujuan amal; menyediakan buku untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan dan menyewakan
fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan fasilitas olahraga; menyediakan fasilitas olahraga untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu
untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas pelatihan; menyediakan fasilitas pelatihan olahraga; menyediakan fasilitas untuk
keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk
tujuan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk turnamen olahraga; menyediakan informasi di bidang pendidikan pandangan
dunia Alkitab untuk tujuan studi akademik melalui situs web; menyediakan kegiatan budaya untuk orang yang kurang mampu
untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan hiburan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan
olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan kursus pelatihan berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut;
menyediakan kursus pendidikan; menyediakan kursus pendidikan, kuliah, seminar dan skema pelatihan remaja; menyediakan
kursus pengajaran; menyediakan kursus pengajaran di bidang bahasa asing; menyediakan kursus pengajaran di bidang
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matematika; menyediakan kursus pengajaran di bidang sains; menyediakan kursus pengajaran di tingkat pasca sarjana;
menyediakan kursus pengajaran di tingkat perguruan tinggi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah,
perguruan tinggi atau pasca sarjana; menyediakan kursus pengajaran online; menyediakan layanan kamp atletik [hiburan atau
pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau
pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau
pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau
pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau
pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau
pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau
pendidikan] kepada anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau
pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan
atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang
kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan
senam [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan mainan untuk
anak-anak kurang mampu dalam sifat acara budaya [layanan amal]; menyediakan mainan untuk anak-anak kurang mampu
dalam sifat acara pendidikan [layanan amal]; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang mampu di acara budaya,
untuk tujuan amal; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang mampu di bidang pendidikan, untuk tujuan amal;
menyediakan materi pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arab; menyediakan materi pendidikan untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan pelatihan; menyediakan pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; menyediakan
pelatihan kelompok dan forum pembelajaran secara pribadi di bidang pengembangan kepemimpinan; menyediakan pelatihan
on-line; menyediakan perlengkapan sekolah untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan
perlengkapan sekolah untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan seminar pelatihan online;
menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyediakan televisi untuk
orang-orang kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyediakan tutorial online; menyediakan tutorial
online dan seminar pelatihan online; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan
orang dewasa; menyelenggarakan turnamen olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; organisasi
acara budaya untuk tujuan amal; organisasi acara olahraga untuk tujuan amal; organisasi kompetisi atau acara olahraga dan
budaya lainnya untuk tujuan amal; organisasi konser musik untuk tujuan amal; pameran kesenian; pelatihan bahasa; pelatihan
bahasa dan pelatihan pra kerja; pelatihan berbasis komputer; pelatihan hadroh (pendidikan); pelatihan hidup [pelatihan];
pelatihan karir dan kejuruan; pelatihan kejuruan; pelatihan kerja; pelatihan keterampilan kejuruan; pelatihan lanjutan; pelatihan
orang dewasa; pelatihan pengembangan pribadi; pelatihan pra kerja; pelatihan pribadi [pelatihan]; pendampingan akademik
anak usia sekolah; pendidikan Bisnis; pendidikan agama; pendidikan anak usia dini (PAUD); pendidikan dan pelatihan untuk
tujuan amal; pendidikan kesehatan; pendidikan lebih lanjut; pendidikan orang dewasa; pendidikan sekolah asrama; pendidikan
yang lebih tinggi; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; pengajaran; pengajaran bahasa; pengaturan dan penyelenggaraan
konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, kuliah, seminar dan lokakarya [pelatihan]; pengorganisasian, mengatur atau
mengadakan seminar, simposium, konferensi, presentasi kuliah, forum atau lokakarya; pengujian pendidikan; penyediaan
fasilitas pelatihan; penyediaan kursus bahasa; penyediaan kursus pelatihan; penyediaan pelatihan; penyediaan pelatihan dan
kursus, tidak disediakan oleh institusi akademik; penyediaan pelatihan dan pendidikan; penyediaan pelatihan melalui jaringan
komputer global; penyediaan program pelatihan; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan
konferensi pendidikan; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh; penyelenggaraan kursus pendidikan;
penyelenggaraan seminar pendidikan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan penggalangan
dana amal; persiapan kursus dan ujian pendidikan; program pengayaan akademik di bidang sains, teknologi, teknik dan
matematika; program-program diskusi dan kursus-kursus singkat; ujian pendidikan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033724
: 18/05/2021 15:25:02
:
: Vitasoy International Holdings Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1 Kin Wong Street, Tuen Mun, New Territories, HONG KONG
: IR. Y.T. Widjojo
: Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LET'S GROW A BETTER WORLD
: LET'S GROW A BETTER WORLD : SUATU PENAMAAN

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 32, 35, 29, 30
: ===Air berkarbonasi; Air kelapa dalam kemasan; Ale ale (sejenis minuman beralkohol); Bir; Bubur buah untuk membuat
minuman; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai minuman; Minuman almon; Minuman almon dengan rasa; Minuman
berbahan dasar buah beku; Minuman berbahan dasar kacang; Minuman berbahan dasar nabati; Minuman buah atau sayuran;
Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman gandum
(smoothie); Minuman instan berbahan dasar kacang; Minuman instan kacang; Minuman kacang hijau; Minuman kacang
kedelai, selain pengganti susu; Minuman sari sayuran; Minuman yang terbuat dari air kelapa dan air kelapa muda; Sirup,
konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah, minuman
energi dan minuman olahraga; air kelapa [minuman]; air mineral [minuman]; air mineral berkarbonasi; air mineral dan air soda
dan minuman tidak beralkohol lainnya; air minum suling; biji-bijian khusus untuk membuat bir; ekstrak buah tanpa-alkohol;
ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman; esens (aroma) tanpa-alkohol dan ekstrak buah untuk membuat
minuman; jus kelapa; jus sayuran [minuman]; kit pembuatan bir yang terdiri dari ekstrak malt, hop, biji-bijian khusus dan ragi
bir; konsentrat untuk membuat minuman elektrolitik isotonik non-karbonasi; minuman berbahan dasar almond, selain sebagai

540 Etiket

Halaman 1106 dari 1262

bahan pengganti susu; minuman berbahan dasar beras dan kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar beras,
selain pengganti susu; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar kacang; minuman berbahan dasar kacang
polong [bukan sebagai bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar kelapa; minuman berbahan dasar sereal bukan
sebagai pengganti susu; minuman berbahan dasar wijen, selain pengganti susu; minuman berkarbonasi rasa buah; minuman
berkarbonasi tanpa-alkohol; minuman buah dan jus buah; minuman dari kacang polong/ercis; minuman jeli herbal, bukan
untuk keperluan medis; minuman nabati; minuman non-alkohol berbahan dasar biji-bijian; minuman non-alkohol mengandung
bubur; minuman ringan; minuman ringan tanpa-karbonasi; minuman sari kacang; minuman sereal instan; porter [bir]; rice beer
(Bir hasil dari fermentasi beras); sediaan untuk membuat air berkarbonasi; sikhye [minuman khas korea dari nasi yang
difermentasi dengan tepung ragi]; sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; smoothie yang mengandung biji-bijian dan
gandum===
===Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa penyewaan mesin penjual otomatis; Layanan penjualan
ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Pengaturan demonstrasi untuk tujuan periklanan; Penyebaran
bahan untuk iklan; distribusi sampel; jasa iklan dan promosi; jasa periklanan; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan
minuman; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan tampilan
merchandising bisnis; layanan toko ritel untuk makanan dan minuman; mempromosikan dan melakukan pameran dagang;
menampilkan iklan untuk orang lain; mengatur pameran bisnis; mengatur pameran untuk tujuan komersial; organisasi acara,
pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi dan periklanan===
===Bahan pengganti daging; Buah dan sayuran kaleng, dikeringkan dan diawetkan; Kacang olahan; Keju vegan; Makanan
batangan dan makanan ringan batangan berbahan dasar sayuran; Makanan olahan dengan protein tambahan terutama terdiri
dari daging, ikan, binatang buruan unggas, buah-buahan, sayuran, telur atau produk susu; Makanan pengganti daging, yaitu,
protein berbahan dasar tanaman, protein berbahan dasar sayuran; Makanan penutup berbahan dasar susu; Makanan penutup
terbuat dari kacang; Makanan ringan berbahan dasar polong-polongan (kacang); Makanan yang terbuat dari minyak, lemak,
dan kacang yang telah diolah; Minuman berbahan dasar beras (pengganti susu), minuman berbahan dasar kedelai (pengganti
susu), minuman berbahan dasar susu almond; Pengganti daging berbahan dasar buah; Pengganti daging berbahan dasar
sayuran; Protein nabati yang secara tekstur sudah terbentuk untuk digunakan sebagai pengganti daging; Sayuran dan buah
olahan; Sediaan kacang untuk makanan manusia; Sosis; Susu kedelai; Tahu; Telur; alternatif yogurt berbahan dasar sereal ;
buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan
dimasak; buah dan sayuran yang dimasak; buah diawetkan; daging; ekstrak daging; game (daging), tidak hidup; hasil produksi
susu soya; ikan, tidak hidup; jeli, selai; kacang dadih [sayuran olahan]; kacang kedelai, diawetkan, untuk dimakan; kacang
kedelai, diolah; kacang, diawetkan; kedelai yang diawetkan untuk makanan; kedelai yang sudah diolah dan diawetkan; keju;
keripik kedelai; koridofu (dadih kacang kedelai beku kemudian dikeringkan); makanan batangan berbahan dasar buah, kacang
dan sayuran; makanan berbahan dasar sayuran; makanan penutup (dessert) yang berbahan dasar kacang; makanan penutup
nabati, terutama terdiri dari beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan; makanan ringan
berbahan dasar kedelai; makanan ringan siap saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk
kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya; termasuk keripik kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas,
keripik garing, makanan ringan daging babi, makanan ringan daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan
berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus, keju; makanan siap saji terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-sayuran,
polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah; makanan yang berbahan dasar daging,
ikan, buah atau sayuran; minuman berbahan dasar gandum [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar kacang polong
[bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar susu; minuman susu dengan rasa cokelat; minuman susu kedelai; minyak
dan lemak yang dapat dikonsumsi; minyak kacang kedelai untuk keperluan kuliner; minyak kacang kedelai untuk makanan;
minyak kacang kedelai untuk memasak; nasi susu; olahan kedelai untuk isian roti burger; pengganti produk susu yang
berbahan dasar tumbuhan dan kacang-kacangan, termasuk susu beras, kedelai, santan, susu almond, dan susu kedelai
beraroma; pengganti susu, khususnya susu beras, susu kedelai dan susu rami yang digunakan sebagai pengganti susu;
produk makanan terutama terbuat dari buah-buahan; produk makanan terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-sayuran,
polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah; produk makanan yang mengandung
terutama dari sayuran; produk susu; protein nabati bertekstur; puding hitam; puding putih; saus kacang; sediaan-sediaan
berbahan dasar kedelai; sosis vegetarian; susu; susu almon; susu berbahan dasar kacang digunakan sebagai pengganti susu;
susu bubuk kedelai; susu gandum; susu kedelai; susu kedelai menjadi bahan pengganti susu; susu kedelai untuk keperluan
kuliner; susu kelapa; tahu (dadih kacang kedelai); unggas, tidak hidup; yogurt berbahan dasar kedelai===
===Custard; Kue; Kue kering (pastri); bahan pengganti kopi; biji cokelat; biskuit-biskuit; bumbu; cuka; es krim; es-es; garam;
gula; gula-gula; kopi; kopi buatan; lada; madu; makanan siap saji terutama terdiri dari sereal dan biji-bijian; mayones; minuman
berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar teh; minuman-minuman berbahan dasar kopi; moster; produk makanan yang
terdiri dari sereal; ragi, baking powder; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus salad; sereal dan biji-bijian olahan;
sirup (treacle); tapioka; teh; tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033725
: 18/05/2021 15:27:57
:
: Yangtze Memory Technologies Co., Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.88 Weilai 3rd Road, East Lake High-tech Development Zone, Wuhan, Hubei
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KRYSTOR logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 9

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Chip elektronik untuk pembuatan sirkuit terpadu; Kartu pintar [kartu sirkuit terpadu]; Mikroprosesor; USB flash drive; chip
elektronik; chip komputer; chipset grafis definisi tinggi; drive dalam keadaan solid; kartu memori; kartu microchip; kartu sirkuit
terpadu [kartu pintar]; memori elektronik; microchips [perangkat keras komputer]; multiprosesor chip; perangkat memori
komputer; semi-konduktor; semi-konduktor elektronik; sirkuit terpadu; sirkuit terpadu elektronik; transistor [elektronik]; unit
memori semikonduktor; wafer untuk sirkuit terpadu===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D322021033726
: 18/05/2021 15:29:36
:
: Hj. NURBAYA

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Moh Hatta, BTN Multazam, Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kabupaten
Mamuju Utara, Sulawesi Barat, 91571
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ALDZAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 29
: ===Bawang merah goreng; Bawang putih goreng; bawang goreng===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033726
: 18/05/2021 15:29:36
:
: PT. ARUM SAE SELARAS

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: THE CEO BUILDING LEVEL 12, JL. TB. SIMATUPANG NO. 18 C, KEL. CILANDAK
BARAT, KEC. CILANDAK, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430
: Adnan Hardie S.H.,
: Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LOGO A
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas
: 3
: ===Aromatik diffuser; Pembersih Badan; Pengharum interior mobil; Sabun; Sabun Mandi; Sampo; air wangi; aromatik [minyak
esensial]; minyak aromaterapi; minyak bergamot; minyak esensial; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon;
minyak kasturi [wewangian]; minyak lavender; minyak melati; minyak peppermint [wewangian]; minyak tubuh; minyak untuk
parfum dan aroma; minyak wangi; potpourris [wewangian]; produk wewangian; sabun deodoran; sampo hewan peliharaan
tanpa obat; sediaan aromaterapi; stik untuk menyebarkan aroma; wangi-wangian; wewangian alami; wewangian untuk
mobil===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033727
: 18/05/2021 15:30:37
:
: PT. ARUM SAE SELARAS

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: THE CEO BUILDING LEVEL 12, JL. TB. SIMATUPANG NO. 18 C, KEL. CILANDAK
BARAT, KEC. CILANDAK, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430
: Adnan Hardie S.H.,
: Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LOGO A
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas
: 5
: ===MINYAK ANGIN; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan pengobatan atau medis; Minyak Telon; Minyak aromatik
untuk keperluan kesehatan; Minyak eucalyptus; Minyak gosok; Minyak jintan Hitam (Herbal); Minyak kayu putih; Minyak untuk
keperluan medis; Minyak-minyak yang mengandung obat; minyak angin aromaterapi; minyak obat; minyak pijat obat; minyak

740
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terapi untuk kesehatan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033728
: 18/05/2021 15:30:47
:
: XU CAIYUN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.13 Laoshang Villagers Group, Zhiyuan Village, Xiangsi Township, Yueyang
County, Hunan Province, China
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HOME WALLPAPER Shop + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, Merah, Hitam dan Putih.
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha;

740

Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Administrasi sistem dan portal daring yang memungkinkan promosi kegiatan
kebugaran dan kesehatan; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen ekspor-impor peralatan dan
perlengkapan bayi; Agen penjualan; Agen-agen Penjualan Elektronik; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui
jaringan-jaringan komputer global; Aktivitas konsultasi manajemen; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan;
Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Asistensi bagi konsumen untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa
melalui jaringan komputer global; Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; Counter untuk penjualan es krim;
DEPARTMENT STORE; Dealer motor; Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; Distribusi materi publisitas (selebaran,
prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk penjualan jarak jauh) baik yang melintasi perbatasan atau tidak;
Distributor Elektronik; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; Distributor peralatan dan perlengkapan
bayi; Distributor perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Gerai penjualan makanan dan
minuman; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan
komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan
penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode pemberian diskon hak istimewa; Impor, ekspor, promosi
penjualan untuk pihak ketiga dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata,
bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik;
Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Invoicing perpajakan; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen
penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik;
Jasa akunting; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk farmasi; Jasa distribusi; Jasa ecer yang berkaitan dengan
peralatan teknologi informasi; Jasa evaluasi komersial; Jasa grosir; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan
(merger) dan pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman;
Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa
konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan pelelangan
secara online; Jasa layanan pengadaan produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk
bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin dan instrumen-instrumen pneumatik atau hidrolik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan
komunikasi informasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
peralatan dan instrumen audio dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video,
atau penerima audio-video; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi
kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan
minuman; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated
External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat
berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di
bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik
untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran
gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA
untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu,
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mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk
keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat
bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh
manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel
untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam),
mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap
debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara
elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk
keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk
keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot); Jasa
layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real
estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel
dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium,
apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Jasa
marketing untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan
via website; Jasa pemberian nasihat mengenai produk farmasi untuk keperluan diet; Jasa pemesan dan penjualan barang
secara online; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari
pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan
mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat,
tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan
barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang
melalui pos atau remote control media elektronik dan melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa
pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa pengadaan teh hijau untuk orang lain;
Jasa pengurusan dan perijinan stnk; Jasa penjualan alat - alat berkemah; Jasa penjualan alat kendali jarak jauh; Jasa
penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan
barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan drone dan drone kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa
penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan
grosir untuk pemanas air, peralatan dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan permainan video yang
dapat diunduh; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan online untuk pakaian bersepeda;
Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda
listrik; Jasa penjualan parfum dan wewangian; Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan perlengkapan berkemah; Jasa
penjualan perlengkapan mendaki gunung; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan ritel dan
grosir untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik; Jasa penjualan suku cadang alat - alat
musik; Jasa penyediaan fasilitas biro bisnis; Jasa perantara komersial dalam bidang peralatan komunikasi yang portabel,
yaitu, handset, walkie-talkie, telepon-telepon satelit dan asisten digital pribadi (PDA), telepon-telepon bergerak; Jasa perantara
komersial untuk alat pemanas; Jasa perantara komersial untuk komputer-komputer; Jasa perantara komersial untuk mesin
dan perlengkapan kantor; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa
perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan
peralatan medis; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin; Jasa perantara komersial untuk
mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa
perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga; Jasa perantara komersial untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara
komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa
perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal
Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan
kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk
keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk
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keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang
medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis,
sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan
kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan
medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagianbagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi
sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk diagnosa (diagnostic reagent) untuk keperluan medis; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan
tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga
listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan
rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa perantara komersial untuk
produk-produk farmasi; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa perdagangan eksporimpor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang; Jasa periklanan dan pemasaran yang
dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari
pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan
bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral; Jasa pialang penjualan barang; Jasa
pialang untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan
komputer dan situs web (website); Jasa publisitas luar ruangan; Jasa ritel dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang
menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata
pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai
plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempattempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; Jasa ritel sehubungan dengan
pemutar media portabel; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; Jasa ritel yang berkaitan dengan tekstil,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (ecigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok,
korek api, alat penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok
elektronik; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir yang menampikan peralatan dan instrumen medis
untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan
rumah tangga; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang
menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian,
penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa
toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio,
video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko
retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer,
rekaman audio, publikasi elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan
instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika;
Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat
wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin;
Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan
penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Jasa-jasa kliping berita; Jasa-jasa penyediaan informasi, dan
layanan jual beli tentang akar rumput; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkat-perangkat keras dan barangbarang yang berkaitan dengannya; Kampanye pasar; Keagenan tenaga kerja; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Konsultasi
manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua
angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri
konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan,
asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan
bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan,
perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi; Konsultasi perdagangan produk
UMKM di dalam dan luar negeri; Konsultasi sarana dan pra sarana bagi kegiatan UMKM; Konsultasi yang berkaitan dengan
hubungan masyarakat; Layana agen penjualan yang menampilkan penggorengan; Layanan administrasi bisnis yang
disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan agen penjualan untuk pintu
lipat dari logam; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat non-logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan alas kaki
untuk mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat penggosok
tubuh; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan agen penjualan yang
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menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat
gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan agen penjualan yang menampilkan
aparatus perawatan gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan bagasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
bantal Korea, Bangsuk; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan agen penjualan yang
menampilkan botol terisolasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan buku dan publikasi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan agen penjualan yang
menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan agen
penjualan yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kantong dengan penutup
untuk penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan karpet; Layanan agen penjualan yang
menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan
keranjang sampah; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen
penjualan yang menampilkan kertas perak; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan
elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali digital; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali elektrik
yang dapat dilipat; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
lemari bukan logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan panci
untuk memasak; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan agen penjualan yang menampilkan pemanggang; Layanan agen penjualan
yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan
agen penjualan yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen penjualan yang menampilkan penjernih udara untuk
kendaraan; Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan
dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan perlengkapan mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sediaan untuk
memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan agen penjualan yang menampilkan serbet; Layanan agen
penjualan yang menampilkan setrika uap; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sterilisasi pengering
piring; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas kecil
untuk bepergian; Layanan agen penjualan yang menampilkan tembakau; Layanan agen penjualan yang menampilkan tempat
dan kotak sabun; Layanan agen penjualan yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tikar; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan
agen penjualan yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan tusuk gigi;
Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan agen
penjualan yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah
plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multiguna; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan agen penjualan
yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan lapisan
kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan peralatan memasak portabel untuk
penggunaan di luar ruangan; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk
penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan
pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas
rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca
lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain.; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan
dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang;
Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen
usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data tersebut
menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan distribusi dalam
bidang perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer, program permainan, konten permainan
komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan
fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan iklan yang
berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel
perangkat keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon,
potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain;
Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras logam; Layanan konsultasi
untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan manajemen
bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan manajemen risiko
bisnis; Layanan nasehat untuk informasi bisnis dan akuntansi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan
sosial dengan bisnis; Layanan pemrosesan kantor; Layanan pengaturan rapat perusahaan; Layanan pengembangan bisnis,
seperti menyediakan bantuan untuk perusahaan pemula milik pihak lain; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel
online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan penyedia informasi secara
daring termasik informasi terkait dengan pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu kredit.; Layanan penyedia
informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan perantara bisnis; Layanan perantara yang
berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan promosi dan publisitas; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan ritel
online barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki; Layanan ritel online
yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online
yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan dengan
tutup kepala; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian; Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar, minyak bumi, minyak,
pelumas, gemuk; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil;
Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko grosir yang menampilkan alas kaki untuk
mandi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan alat penggosok
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tubuh; Layanan toko grosir yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko grosir yang menampilkan
alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan
toko grosir yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko grosir yang menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan
toko grosir yang menampilkan deterjen untuk keperluan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk abrasif untuk
menggosok kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko grosir yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko grosir yang menampilkan
kabinet dan lemari plastik; Layanan toko grosir yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
Layanan toko grosir yang menampilkan karpet; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan
domestik atau rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko grosir yang
menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan kertas perak; Layanan toko
grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko grosir
yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali digital; Layanan toko
grosir yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan
toko grosir yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan lemari
bukan logam; Layanan toko grosir yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko grosir
yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko grosir
yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir yang menampilkan pemanggang; Layanan toko grosir yang
menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan penggorengan; Layanan toko grosir yang
menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko grosir yang
menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko grosir
yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak portabel
untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko grosir yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan
lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan serbet; Layanan toko grosir yang menampilkan
setrika uap; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat untuk
membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko grosir yang menampilkan tas
dan dompet; Layanan toko grosir yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko grosir yang menampilkan teko
kopi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan toko grosir yang menampilkan tepung
dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko grosir yang menampilkan tikar; Layanan toko grosir yang menampilkan
tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko
grosir yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan
makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko grosir yang
menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah rumah tangga
portabel multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko
grosir yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko ritel menampilkan selempang
jendela dari logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko ritel online; Layanan toko
ritel online menampilkan rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman video, dan produk yang
terkait dengan musik; Layanan toko ritel online yang menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang
menampilkan topi; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel untuk engsel
pintu dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat non-logam; Layanan toko
ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko ritel
yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang
dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko ritel yang menampilkan
alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang
menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang
menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus perawatan gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko ritel yang menampilkan blender tangan nirkabel;
Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko ritel yang menampilkan cangkir bukan logam mulia;
Layanan toko ritel yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan gantungan
baju; Layanan toko ritel yang menampilkan gulungan toilet; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk abrasif untuk
menggosok kulit; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko ritel yang menampilkan
kabinet dan lemari plastik; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
Layanan toko ritel yang menampilkan karpet; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan
domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko ritel yang menampilkan
keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan kertas perak; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak
esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak makanan
pendamping; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali digital; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko ritel yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara
untuk makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko ritel yang menampilkan
panggangan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang menampilkan
pemanggang; Layanan toko ritel yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan
pembungkus untuk penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel
yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang
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menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel
yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan memasak portabel
untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko ritel yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya
untuk keperluan mencuci; Layanan toko ritel yang menampilkan serbet; Layanan toko ritel yang menampilkan setrika uap;
Layanan toko ritel yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat untuk membersihkan;
Layanan toko ritel yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet;
Layanan toko ritel yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko ritel yang menampilkan tempat dan kotak
sabun; Layanan toko ritel yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko ritel yang
menampilkan tikar; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang
menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko ritel yang
menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
dapur; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan
barang dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web secara ritel
online; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online;
MINI MARKET; Manajemen Usaha; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen bisnis dan layanan
konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare
dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan; Manajemen bisnis dan pengoperasian
hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain; Manajemen data; Manajemen usaha dan operasi
pusat data; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Membantu perusahaan-perusahaan untuk
mendapatkan kontrak pemerintah; Memberikan informasi dan analisis yang berkaitan dengan data pasar ekonomi;
Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website);
Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan informasi,
berita, dan komentar di bidang bisnis hiburan; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web
ritel online orang lain; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi pelacakan mengenai pelacakan aset dalam
perjalanan, yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis;
PASAR SWALAYAN; PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pemasangan poster; Pemasaran dan periklanan pada
jasa keuangan dan asuransi; Pembelian Madu dan Hasil produksi madu; Pembukuan perniagaan; Pembukuan perusaahan;
Pemotongan pajak; Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Penelitain Perniagaan; Penelitian perniagaan
dan pemasaran madu; Penempatan personel, yaitu jasa penyediaan pekerja terlatih dan material untuk mengelola dan
mengerjakan pembersihan peralatan industri dengan benar, yaitu, reaktor, kapal, tangki, menara vakum, penukar panas,
perpipaan, kolom penyulingan, dan peralatan industri lainnya.; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan
barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengaturan dan
pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; Pengelolaan arsip perniagaan;
Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengelolaan informasi perpajakan; Pengelolaan laporan
proyek bisnis; Pengiklanan di surat kabar; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Penjualan
barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan
barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris
barang-barang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris peralatan
dan perlengkapan selam; Penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai data demografis; Penyediaan informasi
komersial melalui internet global; Penyediaan informasi komersial melalui jaringan komputer; Penyediaan informasi konsumen
melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi,
termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa layanan
informasi publisitas; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Penyediaan program penghargaan insentif bagi pelanggan melalui
pemberian hadiah bonus dan layanan insentif untuk perjalanan udara yang sudah berkali-kali, yaitu, fasilitas transit lounge
untuk relaksasi penumpang, layanan maskapai penerbangan prioritas khusus dengan layanan reservasi, peningkatan
pemrosesan tiket bandara, percepatan prosedur menunggu panggilan penerbangan, check-in prioritas, check-in lobi prioritas,
service center khusus dan jalur untuk kumpulan penumpang elite, prioritas khusus dan percepatan pemrosesan keamanan,
percepatan layanan penanganan di pintu masuk dan keberangkatan pesawat, peningkatan akomodasi tempat duduk,
peningkatan ruang pribadi termasuk hiburan khusus, koneksi komputer, peningkatan layanan penyediaan makanan dan
pemberian voucher dengan nilai-nilai yang telah ditentukan untuk penumpang elite, pengiriman bagasi prioritas, peningkatan
dan percepatan respons customer service untuk penumpang elite; Peragaan barang; Perbandingan harga dan evaluasi
berbagai produk; Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar komputer dan
perlengkapannya dan piranti lunak; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Periklanan
melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan,
pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang
sosialisasi untuk tujuan bisnis; Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman
video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi
penjualan akun kartu kredit melalui administrasi program pemberian insentif; Promosi penjualan produk elektronik, video
dan/atau audio untuk orang lain; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain melalui toko,
Internet atau katalog produk; Promosi penjualan untuk pihak lain melalui jaringan komputer; Pusat perbelanjaan komprehensif
melalui internet; Saran manajemen pemasaran; Supermarket bahan bangunan; TOKO SERBA ADA; Tempat penyelenggara
kursus penyelaman (diving) untuk tujuan komersial; Tempat yang menjual berbagai macam bir; Toko Eceran Elektronik; Toko
Grosir Elektronik; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko barang-barang grosir; Toko eceran aluminium; Toko eceran
yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran
yang menjual produk susu; Toko jam tangan; Toko kue; Toko makanan online; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman
online; Toko minuman panas dan dingin; Toko online dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang
merchandise karakter animasi; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko parfum; Toko perabotan;
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Toko perlengkapan bayi; Toko yang menjual kosmetik; Toko yang menjual pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa
es dan buah; Toko-toko Grosir Elektronik; administrasi komersial untuk barang dan jasa bagi orang lain; administrasi pusat
data dalam bidang data besar (big data); administrasi usaha; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran
penjualan; advertising to promote the sale of products and the use of services by the point accumulation method or discount
privilege grant method; agen agregat penjualan dan penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen impor-ekspor; agen
penjualan barang baik eceran maupun grosir; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan
penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan
untuk mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perusahaan lokal dan
asing untuk memberikan penawaran untuk berbagai produk, yaitu, penetapan harga barang atau jasa; agen untuk penerbitan
kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; agency services
of products, services and company on the internet; analisa informasi bisnis; analisis biaya; analisis dan studi atas informasi
yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan lingkungan melalui penelitian pasar dan studi-studi
per-iklanan; analisis tren bisnis; analitik data bisnis, yaitu, mengumpulkan dan melaporkan data kebugaran, informasi
pembayaran dan data bisnis lainnya ke departemen sumber daya manusia serta bisnis kebugaran dan kesehatan; audisi
seniman pertunjukan (pemilihan personil); bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender; bantuan bisnis
untuk orang lain dalam pendirian organisasi kemanusiaan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan;
desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; distribusi bahan periklanan; distribusi barang promosi; distribusi barang-barang
(bukan layanan-layanan transportasi) (agen, grosir, layanan-layanan representatif); distribusi materi iklan dan penyebaran
pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distributor aluminium; general office work regarding management of
pecuniary claim by computer; grosir dan eceran film, rekaman suara, karya sastra, karya dramatis, karya musik dan karya
artistik; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan promosi perusahaan; iklan komersial; iklan komersial perusahaan;
iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan, promosi, dan layanan keagenan; informasi bisnis;
informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan pertanyaan bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk
konsumen terkait dengan diet [tempat konsultasi konsumen]; informasi usaha untuk tinjauan umum perusahaan termasuk
pengoperasian usaha, ukuran bisnis dan informasi lainnya; issuing of trading stamp; issuing, clearing and managing point
cards; issuing, issuing intermediary and clearing of trading stamp, coupon, point accumulation type card and discount privilege
card; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); jasa agen
periklanan; jasa agen pesanan pembelian; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent
(manajemen bisnis seniman pertunjukan); jasa analisis pasar; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial;
jasa bantuan untuk perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa diskon (-untuk pengecer, untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk lembaran
dan gulungan aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk
perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk segar; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa eceran atau grosiran
untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa evaluasi statistik data pemasaran; jasa grosir dan eceran; jasa iklan dan promosi;
jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa informasi komersial yang disediakan oleh akses ke database komputer;
jasa jasa katalog toko eceran; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi manajemen; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa
konsultasi rekrutmen bisnis; jasa konsultasi usaha mengenai distribusi komersial dan penyediaan informasi yang berhubungan
dengannya; jasa konsultasi yang berhubungan dengan kontrak untuk pembelian barang; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis,
manajemen bisnis dan pemasaran; jasa kumpulan statistik untuk bisnis; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas
organisasi dan sumber daya); jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa manajemen
bisnis di bidang pendidikan; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa organisasi dan manajemen program
promosi insentif dan penjualan; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa pembuatan indeks informasi, situs dan
sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya untuk pihak lain;
jasa penagihan; jasa penelitian dan konsultasi yang berkaitan dengan promosi, operasi, dan penjualan di pasar domestik dan
luar negeri barang dan jasa yang diproduksi di Taiwan, yaitu, konsultasi riset pasar; jasa penerbitan, pengelolaan dan
penyelesaian kupon dan poin untuk mempromosikan barang dan jasa; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran
secara online; jasa penggabungan (merger) dan akuisisi bisnis; jasa pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan;
jasa pengumpulan data; jasa penilaian perusahaan; jasa penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa penjualan dan
publisitas; jasa penjualan grosir produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan
ikan; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan
produk baja ringan; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan ritel produk garam
kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan farmasi; jasa penjualan: atap baja ringan
,galvalum, reng, hollow, atap Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium, kanal c; jasa penyaluran gas secara ritel
(eceran); jasa penyediaan data bisnis; jasa penyediaan portal online berbasis web yang memberikan pelanggan akses ke
informasi akun penjualan mereka, informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan pesanan,
informasi manajemen inventaris, dan informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia; jasa
perdagangan aluminium; jasa perdagangan gas; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan
promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa periklanan,
pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial;
jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi
(optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu,
penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang lain; jasa prakiraan ekonomi; jasa produksi iklan; jasa promosi dan
pemasaran secara online; jasa ritel; jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak
beralkohol; jasa sistemisasi data dalam database komputer; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa toko retail
secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala,
dan alas kaki; jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; jasa untuk membantu membangun jaringan kontak bisnis; jasa
untuk memperoleh statistik bisnis untuk orang lain; jasa yang berkaitan dengan analisis data usaha dalam transaksi
konsumen dan perilaku konsumen; jasa-jasa analisis dan studi informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini)
para konsumen dan tindak tanduk (behaviour) melalui penelitian pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa grosir terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-
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jasa konsultasi yang berkaitan dengan pencaharian karyawan-karyawan; jasa-jasa loyalitas pelanggan sehubungan dengan
jasa-jasa hotel dan resor; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan
komersial dan periklanan; jasa-jasa pemilihan (seleksi), penilaian dan pemeriksaan kesehatan pada karyawan untuk tujuan
pencaharian (penerimaan) karyawan; jasa-jasa penempatan dan pencaharian para karyawan untuk sementara; jasa-jasa
pengorganisasian untuk menggelar acara dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang makanan hewan untuk tujuan
promosi; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa strategi perniagaan; jasa-jasa toko ritel
online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga;
jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola,
menyalurkan dan melayani periklanan, untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan
kinerja periklanan; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan
diklasifikasikan melalui jaringan komputer global; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari
Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan
tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi
dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa
rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi data untuk orang lain; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet
dan jaringan elektronik, komputer dan jaringan komunikasi lainnya; kompilasi laporan medis; kompilasi purwa rupa
(prototypes) bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; konsultasi bisnis dan informasi bisnis untuk menyediakan
program komputer pada jaringan data; konsultasi bisnis di bidang telekomunikasi; konsultasi bisnis mengenai kegiatan
pemasaran; konsultasi usaha di bidang sistemasi informasi ke dalam database komputer; konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor; kutipan harga untuk barang atau jasa; layanan
administrasi dan manajemen personalia dan sumber daya manusia; layanan agen produk, layanan dan perusahaan di
internet; layanan analitik bisnis; layanan berbasis langganan menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang
dapat diunduh; layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak untuk
digunakan dalam analisa bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis dan
layanan bantuan bisnis; layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis, yaitu,
menyediakan informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan
pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data komputer; layanan bisnis, yaitu, penyediaan database komputer
mengenai pembelian dan penjualan berbagai macam produk dan layanan pihak lain; layanan eceran atau grosir untuk
peralatan CCTV; layanan eceran atau grosir untuk peralatan sistem keamanan; layanan eceran untuk pelumas dan bensin;
layanan evaluasi bisnis; layanan grosir untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk tempat tidur untuk hewan; layanan
grosir untuk yogurt beku; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan,
pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok,
gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal
selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan
mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan dan pemasaran secara daring
untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan
konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan perencanaan dan pemulihan bencana;
layanan konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk memungkinkan entitas
bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-profit organizations)
untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang lebih besar ke jaringan
komunikasi global; layanan konsultasi pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis, manajemen
bisnis, organisasi bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan manajemen bisnis; layanan manajemen
hubungan pelanggan; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pemasaran email; layanan
pemasaran online; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan pemesanan online yang menampilkan musik dan video yang
direkam sebelumnya; layanan penagihan; layanan pencarian dan penempatan eksekutif; layanan pencarian informasi di
internet dengan menggunakan program kecerdasan buatan untuk orang lain; layanan pencarian informasi yang dilaksanakan
dengan menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain; layanan penempatan magang; layanan pengaturan dan
pelaksanaan pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan penyediaan
informasi bisnis, konsumen, dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan perencanaan
karir, penempatan tenaga kerja, dan informasi; layanan perencanaan media; layanan periklanan dan manajeman untuk
penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah,
kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket
berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu,
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sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan
berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan;
layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan ritel atau layanan grosir untuk foto dan gambar yang dapat diunduh;
layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak
permainan untuk mesin permainan video untuk penggunaan di rumah dan permainan yang dapat digenggam dengan layar
kristal cair; layanan ritel lilin wangi; layanan ritel online; layanan ritel untuk makanan hewan peliharaan; layanan ritel untuk
peralatan golf; layanan ritel untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel untuk persiapan dokter hewan; layanan
ritel untuk produk susu; layanan ritel untuk sepatu; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk tas dan dompet kulit; layanan
ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan ritel yang
berkaitan dengan utas; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan
minuman; layanan rujukan dan penempatan pribadi; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35; layanan
tampilan merchandising bisnis; layanan toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan persiapan
wewangian; layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan toko online yang menampilkan jasa Pengaturan
dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel di bidang buku, majalah, majalah,
buletin, jurnal dan publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian umum, disediakan melalui Internet dan
komputer lainnya, jaringan elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program
televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel menampilkan kacamata; layanan toko ritel
menampilkan payung; layanan toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan
CCTV; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online yang menampilkan
hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel online yang menampilkan
mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk audio dan video,
headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan aksesorisnya;
layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan
jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan untuk analisa data besar (big data);
layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan
pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan
pendirian resort hotel, motel, dan restoran; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis seniman
pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi kantor kesemuanya berhubungan
dengan permainan golf; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi
bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan pemasaran; manajemen kantor yang terkomputerisasi;
melakukan survei pasar; membantu dalam eksploitasi atau pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk
pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu penyediaan layanan konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan
mewah untuk memungkinkan mereka mendistribusikan kelebihan stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim
sebelumnya; membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang dan konsultasi pemasaran; memberikan
informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan laptop; memfasilitasi pertukaran dan penjualan dari jasa dan
produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara
menyalurkan iklan video di internet; mempromosikan barang dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain,
dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi
T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya; mempromosikan kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai
masalah yang melibatkan akses ke internet untuk populasi global; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP
untuk paket hiburan langsung; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi
video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi
untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan
komersial dalam hiburan interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan
permainan video; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam energi yang dapat
diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; menyediakan
direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan
sosial lainnya; menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet;
menyediakan informasi tentang manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin; menyediakan
layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions)
untuk bisnis industri dan komersial; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet; menyiapkan dan menempatkan iklan
luar ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran
(expositions) untuk perusahaan industri dan komersial; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri
dan komersial; minimarket; nasehat manajemen; negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau
pemain musik; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis
atau iklan; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; pekerjaan kantor secara umum
tentang pengelolaan klaim uang oleh komputer; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain;
pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan bisnis; pemasaran kata-kata melalui mulut; pembaharuan
dan pemeliharaan data dalam pusat data komputer; pemberian informasi kepada konsumen di bidang restoran dan makanan,
yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan ulasan restoran; pemrosesan pesanan
administratif; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pencarian
data dalam komputer untuk pihak lain; pencarian database melalui komputer; penelitian dan survei bisnis; penelitian
pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; penempatan produk cetakan dalam
amplop (surat langsung); penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon diskon elektronik)
untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; penerbitan sertifikat hadiah yang memungkinkan untuk ditukar dengan
barang atau jasa; penerbitan stempel perdagangan; penerbitan, pengelolaan, kliring kartu poin untuk mempromosikan
penjualan produk atau menyediakan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon
diskon untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya;
penerbitan, pengelolaan, kliring poin untuk mempromosikan penjualan produk dan menyediakan jasa; penerbitan,
pengelolaan, kliring poin yang dapat diakumulasikan yang diberikan kepada pengguna sesuai dengan harga pembelian
barang dan jasa yang dapat ditukar dengan barang atau jasa atau ditawarkan untuk diskon dan pemyediaan informasi terkait
dengannya; penerbitan, perantara penerbitan dan kliring stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan
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kartu diskon
istimewa/ khusus; penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau layanan penyediaan promosi; pengadaan jasa untuk keperluan lain (pemesanan barang dan jasa
untuk keperluan bisnis); pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain); pengadaan
kontrak untuk orang lain; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial;
pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan
transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengecer
toko serba ada; pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas; pengelolaan hubungan pelanggan; pengelolaan laporan bisnis;
pengelolaan resiko bisnis; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising);
pengkajian pemasaran; pengkinian materi periklanan; pengkoordinasian strategi pemasaran pihak ketiga; pengoperasian
usaha situs komunitas di Internet; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan; pengumpulan
data dan analisis statistikal; pengumpulan informasi kedalam database; pengumpulan poin dan poin kliring untuk
mempromosikan penjualan produk dan jasa; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan lagu secara
digital melalui jaringan online; penjualan telepon seluler baik secara online maupun secara langsung; penyatuan, untuk
kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari ritel barang dagangan umum dan situs web dalam jaringan
komunikasi global; penyebaran bahan iklan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan;
penyebaran materi pemasaran; penyedia sistem berbasis web dan portal daring di bidang pemanfaatan sumber daya manusia
dan pusat kebugaran, yaitu, untuk memungkinkan pemanfaatan departemen sumber daya manusia menggunakan pusat
kebugaran untuk menawarkan layanan kepada karyawan, untuk mengelola partisipasi mereka dan untuk penyusunan laporan;
penyediaan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian komputer dan sistem komputer; penyediaan bantuan
bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan barang-barang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel; penyediaan
fungsi kegiatan perkantoran; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi komersial yang berkaitan
dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi komputer; penyediaan informasi mengenai artikel surat kabar, majalah
atau buku melalui Internet; penyediaan informasi mengenai hadiah untuk promosi penjualan; penyediaan informasi mengenai
penjualan dan urutan penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi mengenai penjualan produk;
penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan informasi tentang dunia Kerja, Bisnis melalui
situs web; penyediaan informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola
sebagai data elektronik) untuk promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan; penyediaan informasi yang berhubungan
dengan harga dan penjual produk; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce;
penyediaan jasa publikasi dan informasi pasar konsumen secara daring; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan
katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode,
tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan,
peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan
penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan
segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara,
pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan jasa ritel online dari situs web
internet yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan,
peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di
kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan
laporan bisnis dan / atau komersial; penyediaan layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan
sumber daya perangkat lunak; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
penyediaan pasar online; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan ruang di Internet
untuk periklanan; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang pada halaman utama
Internet untuk mengiklankan barang dan jasa; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari
penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha); penyelenggaraan analisis bisnis survei riset
pemasaran; penyelenggaraan bisnis dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data; penyelenggaraan
pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian
konsumen dan iklan; penyelenggaraan survei riset pemasaran; penyelidikan, pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan
informasi mengenai sistem stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus;
penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan terbaru; penyewaan bahan publisitas; penyimpanan data dan pemrosesan
data; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya;
perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang melalui Internet; perdagangan barang; perdagangan eceran
komputer bekas; perekrutan dan pengelolaan pedagang dan anggota stempel perdagangan, kupon, kartu akumulasi poin,
kartu manfaat diskon untuk promosi penjualan atau promosi penjualan; perekrutan dan pengelolaan pedagang, anggota kartu
poin untuk promosi penjualan; perekrutan tenaga kerja; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk
orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk
tujuan promosi; perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media;
periklanan situs bisnis; periklanan, pemasaran, riset pasar; perkiraan dan analisis ekonomi; pernerbitan, pengelolaan, kliring
poin (termasuk poin elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi
terkait dengannya; persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; persiapan milis; persiapan, produksi, dan
penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara
para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan para pelaksana perniagaan (business); presentasi barang melalui media
komunikasi untuk keperluan pengecer; produksi iklan, yaitu, produksi bahan iklan; promosi atas undian berhadian, kompetisikompetisi dan insentif-insentif kepada para pelanggan; promosi penjualan; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi
penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; proses dan verifikasi data yang
terkomputerisasi; providing information the sale of goods offered in the form of shopping malls on internet websites; provision
of business data; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi naskah publisitas/iklan; publisitas dan layanan
pemasaran; publisitas iklan industri dan komersial; recruitment and management of trading stamp, coupon,
point accumulation type card franchise, member; registrasi kendaraan dan layanan pemindahan hak; rekrutmen dan
manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan; riset bisnis dan pemasaran;
segmentasi (pembagian) dan profilisasi data pasar; semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer,
jaringan informasi dan/atau internet; show room (ruang pamer) penjualan mobil bekas; sistemasi informasi ke dalam database
komputer; sistematisasi data dalam database pusat; skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema
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insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang dan jasa melalui layanan
telepon dan / atau komputer online; sponsor promosi balapan sepeda; sponsor promosi organisasi yang mempromosikan
pengelolaan dan pelestarian lingkungan; stan penjualan makanan ringan; stan penjualan minuman; studi pasar terkait dengan
layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; supermarket; tata buku; toko; toko bangunan; toko eceran; toko eceran bahan
bangunan; toko grosir; toko online dan offline untuk barang-barang selam; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko
retail handphone; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi; toko roti; toko yang menjual
perhiasan; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produkproduk kopi dan barang-barang terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam
mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033729
: 18/05/2021 15:31:54
:
: Yangtze Memory Technologies Co., Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.88 Weilai 3rd Road, East Lake High-tech Development Zone, Wuhan, Hubei
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KR logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 9
: ===Chip elektronik untuk pembuatan sirkuit terpadu; Kartu pintar [kartu sirkuit terpadu]; Mikroprosesor; USB flash drive; chip
elektronik; chip komputer; chipset grafis definisi tinggi; drive dalam keadaan solid; kartu memori; kartu microchip; kartu sirkuit
terpadu [kartu pintar]; memori elektronik; microchips [perangkat keras komputer]; multiprosesor chip; perangkat memori
komputer; semi-konduktor; semi-konduktor elektronik; sirkuit terpadu; sirkuit terpadu elektronik; transistor [elektronik]; unit
memori semikonduktor; wafer untuk sirkuit terpadu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033730
: 18/05/2021 15:32:28
:
: Yangtze Memory Technologies Co., Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.88 Weilai 3rd Road, East Lake High-tech Development Zone, Wuhan, Hubei
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ZITAI logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 9
: ===Chip elektronik untuk pembuatan sirkuit terpadu; Kartu pintar [kartu sirkuit terpadu]; Mikroprosesor; USB flash drive; chip
elektronik; chip komputer; chipset grafis definisi tinggi; drive dalam keadaan solid; kartu memori; kartu microchip; kartu sirkuit
terpadu [kartu pintar]; memori elektronik; microchips [perangkat keras komputer]; multiprosesor chip; perangkat memori
komputer; semi-konduktor; semi-konduktor elektronik; sirkuit terpadu; sirkuit terpadu elektronik; transistor [elektronik]; unit
memori semikonduktor; wafer untuk sirkuit terpadu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2021033731
: 18/05/2021 15:33:06
:
: KIANTI RAISA DARUSMAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN GARUDA II BLOK D2 NO.4 RT.013/RW.008, KELURAHAN BINTARO,
KECAMATAN PESANGGRAHAN , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12330
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: LAULIMA

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

: Laulima diadaptasi dari bahasa Hawai yang secara harfiah berarti banyak tangan yang bekerja sama.
Dalam hal ini kerjasama dalam tim ditekankan dan bergotong royong untuk mencapai suatu tujuan
sukses yang sama.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, KUNING, PUTIH
: 16, 41
: ===Buku anak-anak; krayon; spidol dengan ujung bulu kempa atau serat yang padat; pena untuk menandai; spidol/penanda;
kartu liburan; pena tinta; majalah dalam bidang fesyen, mainan dan fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal kosong; buku
komik; kalender; buku kegiatan anak-anak; buku harian; map; kertas hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu undangan;
novel grafis; kartu ucapan; kotak kerajinan hobi untuk membuat kolase; kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan dengan kompon
pemodelan; kompon pemodelan; serbet kertas; buku catatan; bloknot; novel; poster; alat tulis menulis; buku stiker; kartu
perdagangan, selain untuk permainan; pola untuk membuat pakaian; pensil; stiker [alat tulis menulis]; kotak penyimpanan
terbuat dari karton, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi
boneka dan/atau aksesoris boneka; alat tulis; buku gambar; buku pendidikan; buku tulis; catatan seminar yang dicetak; karya
seni kertas; kertas seni; kit kertas seni dan kerajinan anak-anak===
===Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas, seminar, dan lokakarya di bidang seni, kerajinan, olahraga,
musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, hukum, ekonomi, obat-obatan, operasi, farmasi, pertanian, teknik, literatur,
ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu social, geografi, sejarah dan politik di tingkat perguruan tinggi;
Mengatur dan menyelenggarakan seminar dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan seminar di bidang kecantikan,
kesehatan dan kebugaran; Mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan lokakarya, pelatihan atau seminar;
Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan seminar; Penyelenggaraan webinar ( seminar online); jurnal online, yaitu,
blog-blog yang menampilkan komentar, saran dan informasi di bidang kesehatan, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan
(wellness), tidur, kebugaran (fitness) dan nutrisi/gizi; layanan klub kesehatan [pelatihan kesehatan dan kebugaran]; layanan
pendidikan, yaitu, menyelenggarakan seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang kesehatan dan
kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); melakukan seminar; melakukan seminar pelatihan; mengatur dan melakukan
seminar pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan seminar;
mengatur lokakarya dan seminar; mengatur seminar; mengatur seminar pelatihan; menyediakan seminar pelatihan online;
pelatihan kesehatan dan kebugaran; pengaturan atau penyelenggaraan seminar untuk tujuan pendidikan; pengaturan,
pengadaan, dan penyelenggaraan seminar-seminar; penyelenggaraan seminar pendidikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033732
: 18/05/2021 15:33:17
:
: PT. MITRA AYU JAYA PERKASA

540 Etiket

: Jl. Kedungdoro 50-C No. 10, Kel. Sawahan, Kec. Sawahan, Surabaya , Kota
Surabaya, Jawa Timur
: Anton Budiman S.H.
: Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430 Kota Jakarta Pusat Dki Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SPARTAWHEY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam, Putih
: 5
: ===Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein
susu, atau konsentrat protein whey; Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi; Minuman ber-PH tinggi; Minuman bergizi
untuk keperluan diet; Minuman diet; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman obat; Minuman stamina yang
mengandung obat; Sediaan-sediaan farmasi; Suplemen diet dan gizi; Suplemen makanan diet; Suplemen tambahan nutrisi;
campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; konsentrat kalsium susu [suplemen gizi]; laktosa untuk tujuan medis;
makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman suplemen diet; minuman susu malt untuk keperluan medis; minuman
tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minuman tambahan untuk keperluan diet; minuman yang diperkaya vitamin
untuk keperluan medis; produk susu probiotik; protein untuk suplemen diet; suplemen bubuk nutrisi; suplemen diet; suplemen
diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi dalam bentuk minuman;
suplemen makanan; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan mineral; suplemen nutrisi;
suplemen protein untuk manusia; suplemen tambahan nutrisi dan diet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033733
: 18/05/2021 15:34:26
:
: Yangtze Memory Technologies Co., Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.88 Weilai 3rd Road, East Lake High-tech Development Zone, Wuhan, Hubei
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

540 Etiket
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ZTAI logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 9
: ===Chip elektronik untuk pembuatan sirkuit terpadu; Kartu pintar [kartu sirkuit terpadu]; Mikroprosesor; USB flash drive; chip
elektronik; chip komputer; chipset grafis definisi tinggi; drive dalam keadaan solid; kartu memori; kartu microchip; kartu sirkuit
terpadu [kartu pintar]; memori elektronik; microchips [perangkat keras komputer]; multiprosesor chip; perangkat memori
komputer; semi-konduktor; semi-konduktor elektronik; sirkuit terpadu; sirkuit terpadu elektronik; transistor [elektronik]; unit
memori semikonduktor; wafer untuk sirkuit terpadu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033734
: 18/05/2021 15:35:09
:
: PT. MITRA AYU JAYA PERKASA

540 Etiket

: Jl. Kedungdoro 50-C No. 10, Kel. Sawahan, Kec. Sawahan, Surabaya , Kota
Surabaya, Jawa Timur
: Anton Budiman S.H.
: Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430 Kota Jakarta Pusat Dki Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SPARTAWHEY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam, Putih
: 29
: ===Makanan dan makanan ringan batangan berbahan dasar protein whey dan kedelai; Minuman susu (dengan susu sebagai
kandungan utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau tidak; Minuman susu cair; Minuman-minuman dengan rasa
asam susu/ asam laktat, minuman-minuman mengandung rasa asam susu/ asam laktat; Susu dan produk susu, termasuk
minuman berbahan dasar susu, susu UHT, susu bubuk, dan produk susu yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin
dan/atau mineral; Susu protein; Susu protein dari telur; Susu, produk susu dan pengganti produk susu; minuman berbahan
dasar susu; minuman berdasarkan pengganti susu fermentasi; produk nutrisi olahraga berbasis susu; protein susu untuk
konsumsi manusia; protein whey; susu cair atau susu bubuk dengan protein susu untuk orang dewasa dan orang tua===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: J172021033735
: 18/05/2021 15:35:16
:
: PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. W.J Lalamentik No.102, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Festival Desa Binaan Bank NTT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah;biru;oranye;kuning;coklat;abu-abu
: 41
: ===Pembinaan berupa pendidikan, pelatihan dan pendampingan UMKM===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2021033736
: 18/05/2021 15:36:37
:
: PT YUKS NIAGA APIK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Meruya Utara No. 32 A, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 1121 dari 1262

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: EiraDhya + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 24
: ===Alas penutup kasur; Handuk; Handuk Bayi; Selimut; Selimut dan penutup kasur; Selimut gaya Korea; Selimut tempat tidur;
Seprei tempat tidur, khususnya kain petiduran (sprei sarung bantal, selimut); Sprei tempat tidur; Taplak meja; Taplak meja
panjang; Taplak meja panjang dari tekstil; Tirai bawah kasur; alas-alas pelapis dan penerapan tirai-tirai kain jendela, yaitu tiraitirai tipis (sheers); bed cover; bed cover kertas; handuk anak-anak; handuk golf; handuk kamar mandi dari tekstil; handuk
katun; handuk mandi; handuk mandi besar; handuk, khususnya linen mandi; handuk-handuk dari tekstil; kain tirai; penutup
kasur; penutup kasur tahan air; sarung bantal; selimut; selimut [tempat tidur]; selimut anak-anak; selimut bayi; selimut penutup;
selimut sutra; selimut tempat tidur; selimut tempat tidur sutra; selimut tempat tidur terbuat dari katun; selimut tidur; set sprei;
sprei; sprei anak-anak; sprei bayi; taplak meja bukan dari kertas; taplak meja dari tekstil; taplak meja kecil; tenugui [handuk
katun Jepang]; tirai; tirai [tirai drop tebal]; tirai bersih; tirai dalam bentuk gorden yang terbuat dari bahan tekstil; tirai dari tekstil;
tirai indoor dan outdoor; tirai jendela; tirai mandi; tirai pintu; tirai shower dari tekstil atau plastik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033737
: 18/05/2021 15:36:45
:
: PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Tamansari Hive Office. Lt. 8, D.I. Panjaitan, Kav. 2, Cipinang Cempedak, Jatinegara,
Jakarta Timur, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13340
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Wijaya Karya Industri & Konstruksi (Nama Perusahaan)
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HEX #009EE3, Pantone 654 C, Pantone 7455 C, Pantone 1235 C
: 12
: ===As swing arm untuk sepeda motor; Bodi sepeda motor; Cranket untuk sepeda motor; Dudukan stang untuk sepeda motor;
Kickstands sepeda motor; Kopling untuk sepeda motor; Kunci sadel sepeda motor; Pedal stater sepeda motor; Shock untuk
sepeda motor; Sliders garpu untuk sepeda motor; Standar tengah sepeda motor; Tiang rem belakang sepeda motor; bagian
kendaraan untuk mengamankan komponen kompartemen mesin (shock towers); bagian struktural untuk sepeda motor; batang
penggerak untuk kendaraan darat, selain dari bagian-bagian motor dan mesin; behel jok sepeda motor; cover pelindung mesin
untuk kendaraan; dudukan mesin kendaraan; frame sepeda motor; freewheels untuk sepeda motor; grip stang untuk sepeda
motor; grip tangki untuk sepeda motor; jari-jari roda sepeda motor; kaliper rem untuk sepeda motor; kerudung untuk mesin
kendaraan; lengan ayun sepeda motor; mesin kendaraan bermotor; mesin kendaraan darat; mesin listrik untuk sepeda roda
dua; mesin mobil; mesin mobil, bagian-bagian dan perlengkapannya; mesin sepeda motor; motor sepeda; pelek untuk roda
sepeda motor; pelindung mesin; pengangkut bagasi untuk sepeda motor; penutup mesin (kap mobil); penutup pelindung
mesin; penutup sadel untuk sepeda motor; penutup sepeda motor [berbentuk]; persneling untuk sepeda motor; plat transmisi
dan dudukan mesin (engine mounting); rem sepeda motor; sadel sepeda motor; sepeda motor; sepeda motor listrik; setang
sepeda motor; tuas gear shift untuk sepeda motor; tuas rem untuk sepeda motor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033738
: 18/05/2021 15:37:08
:
: PT. HUALIAN INTERNATIONAL TRADING

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Muara Karang Niaga 4Z8 S No. 5, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CALVIC KYLIE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam & Putih
: 25
: ===Pakaian dalam; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); alas kaki; baju; celana panjang; dasi;
gaun; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; jas [pakaian]; kaos kaki; kaos oblong; pakaian; pakaian dalam wanita; penutup
kepala; piyama; rok; rompi; sarung tangan; syal; tuksedo===

740

Halaman 1122 dari 1262

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033739
: 18/05/2021 15:37:25
:
: MORAL FALCON LIMITED

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: FLAT/RM 901, YIP FUNG BUILDING 2-12 D’ AGUILAR STREET CENTRAL
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: noutriwear+
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Sediaan pemeliharaan gigi; air wangi; aromatik [minyak esensial]; balsem, selain untuk keperluan medis; bola kapas untuk
keperluan kosmetik; kosmetik; losion untuk tubuh; lotion tangan; lulur; masker kecantikan; parfum; pasta gigi; sabun batangan
untuk toilet; sampo; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan pembersihan; sediaan pemolesan; sediaan pengharum ruangan; susu
pembersih untuk keperluan toilet; wangi-wangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033740
: 18/05/2021 15:37:29
:
: PT. MITRA AYU JAYA PERKASA

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Kedungdoro 50-C No. 10, Kel. Sawahan, Kec. Sawahan, Surabaya , Kota
Surabaya, Jawa Timur
: Anton Budiman S.H.
: Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430 Kota Jakarta Pusat Dki Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SPARTAMASS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam, Putih
: 5
: ===Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein
susu, atau konsentrat protein whey; Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi; Minuman ber-PH tinggi; Minuman bergizi
untuk keperluan diet; Minuman diet; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman obat; Minuman stamina yang
mengandung obat; Sediaan-sediaan farmasi; Suplemen diet dan gizi; Suplemen makanan diet; Suplemen tambahan nutrisi;
campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; konsentrat kalsium susu [suplemen gizi]; laktosa untuk tujuan medis;
makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman suplemen diet; minuman susu
malt untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minuman tambahan untuk keperluan
diet; minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; produk susu probiotik; protein untuk suplemen diet; suplemen
bubuk nutrisi; suplemen diet; suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen
makanan; suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen makanan; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan;
suplemen makanan mineral; suplemen nutrisi; suplemen protein untuk manusia; suplemen tambahan nutrisi dan diet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033741
: 18/05/2021 15:37:56
:
: TIKO WIJAYANTYA

540 Etiket

: JL. ELANG MALINDO BLOK.A-5 NO. 18, RT. 001/RW. 008, KEL. CIPINANG
MELAYU, KEC. MAKASAR, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13620
: Dr. Irma Novita Andriani M.M.
: PT RUMAH PATEN INDONESIA MULA by Galeria Jakarta. Cilandak Town Square
Basement Level. Jl. T.B. Simatupang Kav. 17, Cilandak Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WRTGbox
: WRTGbox = merupakan suatun penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Hitam, Hijau, Oranye, Coklat Tua dan Coklat Muda
: 30

Halaman 1123 dari 1262

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Nasi dalam kemasan; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033742
: 18/05/2021 15:38:12
:
: Hardwood Pte Ltd

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VITA GOYANG & Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Biru, Merah Muda
: 5
: ===Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman
kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman untuk kesehatan; minuman kesehatan menambah vitalitas badan dan
menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan yang mengandung ginseng; serbuk minuman kesehatan rasa beras
kencur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033743
: 18/05/2021 15:38:19
:
: AMELIA SEPTARAHMALIA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN TIRTO UTOMO 35 KAV E, Kabupaten Malang, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SHISHA BOSS CAFE, LOUNGE, MIDDLE EAST KITCHEN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH, KUNING, COKLAT
: 34, 35, 43
: ===Hookah (shisha); Hookah dengan tembakau perasa; Perasa untuk tembakau dan hookah; Tembakau hookah (shisha);
hookah===
===Waralaba restoran, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan
waralaba dan ritel; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian
resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan pendirian
resort hotel, motel, dan restoran===
===Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan
layanan bar makanan ringan; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Restoran masakan
panggangan daging, ayam, ikan; kafe, kafetaria dan layanan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran;
restoran, bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033744
: 18/05/2021 15:39:09
:
: PT. MITRA AYU JAYA PERKASA

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Kedungdoro 50-C No. 10, Kel. Sawahan, Kec. Sawahan, Surabaya , Kota
Surabaya, Jawa Timur
: Anton Budiman S.H.
: Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430 Kota Jakarta Pusat Dki Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SPARTAMASS
:

591

Uraian Warna

: Merah, Hitam, Putih

Halaman 1124 dari 1262

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D322021033745
: 18/05/2021 15:40:38
:
: NURHAYATI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Desa Ako, Kec. Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat, 91571
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Gurenta
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat; kuning
: 30
: ===Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); gula aren===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033745
: 18/05/2021 15:40:38
:
: MORAL FALCON LIMITED

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: FLAT/RM 901, YIP FUNG BUILDING 2-12 D’ AGUILAR STREET CENTRAL
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: litestay
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Sediaan pemeliharaan gigi; air wangi; aromatik [minyak esensial]; balsem, selain untuk keperluan medis; bola kapas untuk
keperluan kosmetik; kosmetik; losion untuk tubuh; lotion tangan; lulur; masker kecantikan; parfum; pasta gigi; sabun batangan
untuk toilet; sampo; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan pembersihan; sediaan pemolesan; sediaan pengharum ruangan; susu
pembersih untuk keperluan toilet; wangi-wangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 29
: ===Makanan dan makanan ringan batangan berbahan dasar protein whey dan kedelai; Minuman berbahan dasar susu;
Minuman susu cair; Minuman-minuman dengan rasa asam susu/ asam laktat, minuman-minuman mengandung rasa asam
susu/ asam laktat; Susu dan produk susu, termasuk minuman berbahan dasar susu, susu UHT, susu bubuk, dan produk susu
yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin dan/atau mineral; Susu protein; Susu protein dari telur; Susu, produk susu
dan pengganti produk susu; minuman berdasarkan pengganti susu fermentasi; produk nutrisi olahraga berbasis susu; protein
susu untuk konsumsi manusia; protein whey; susu cair atau susu bubuk dengan protein susu untuk orang dewasa dan orang
tua===

: DID2021033746
: 18/05/2021 15:40:54
:
: VERONICA

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PANARAGAN BARU, RT 002/ RW 005, KELURAHAN PANARAGAN, Kota
Bogor, Jawa Barat, 16125
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Lou & Raff
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan Gold
: 3, 35, 25
: ===Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; gel
lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan

740

Halaman 1125 dari 1262

kosmetik; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah;
krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; losion pemutih kulit wajah; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kulit [kosmetik];
masker pemutih kulit wajah; produk pemutih (kosmetik); salep kulit pelembab [kosmetik]; sediaan kosmetik anti-penuaan;
sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; serum
pemutih (kosmetik); susu pelembab untuk pemutih kulit wajah===
===penjualan seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barang-barang tekstil melalui internet / online;
toko seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barang-barang tekstil===
===Baju Hangat terbuat dari wol; Baju hangat lengan panjang; Celana jeans; Celana pendek Bermuda; G-string; Pakaian
Bawahan [pakaian]; Syal untuk menutup kepala; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang;
Topi kupluk; alas kaki; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki
untuk wanita; alas kaki, bukan untuk olahraga; atasan [pakaian]; atasan olahraga; atasan untuk anak-anak; atasan untuk
wanita; baju hangat; baju ketat; baju olah raga; baju olahraga; bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; baret; bikini; blazer;
blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang; celana dalam wanita; celana formal; celana kasual; celana
panjang; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang
untuk pria; celana pendek denim; celana pof; celana renang; celana trekking; celana yoga; chasubles; dasi; daster; gaun; gaun
pesta; gaun seremonial untuk wanita; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk wanita; ikat pinggang; jaket bulu; jaket dan
celana tahan air; jaket denim; jaket lengan panjang; jaket olahraga; jaket panjang; jaket trekking; jas hujan; jeans biru; jilbab;
jubah bulu; kaos grafis; kaus; kaus [baju ketat]; kaus kaki; kaus kaki celana panjang; kaus kaki olahraga; kaus olahraga;
kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja berkerah; kemeja formal; kemeja lengan panjang; kemeja otot; kombinasi [pakaian];
korset [pakaian dalam]; kostum renang dilengkapi dengan bra cup; legging [celana panjang]; legging [penghangat kaki];
legging menjadi celana panjang; mantel olahraga; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; overall kerja; pakaian; pakaian
bawahan dari bulu; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pria; pakaian dalam
untuk bayi; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian hamil;
pakaian kasual untuk bersantai; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian luar tahan air; pakaian olahraga; pakaian pas untuk
pria; pakaian pria; pakaian renang; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian santai; pakaian
santai untuk pria; pakaian tidur [pakaian]; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk anak laki-laki;
pakaian untuk anak-anak; pakaian, alas kaki, tutup kepala; perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan sepatu bot;
piyama; piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; rok mini; rompi; sabuk kulit [pakaian];
sabuk untuk pakaian; sabuk yang terbuat dari kain; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sabuk yang terbuat dari kulit; sabuk
yang terbuat dari tekstil; sandal jepit [alas kaki]; sandal mandi; sandal pantai; sandal untuk mandi; sarung tangan [pakaian];
sarung tangan bulu tiruan; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu Latihan; sepatu bot *; sepatu bot kerja; sepatu bot untuk anakanak; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu formal;
sepatu hak tinggi; sepatu karet; sepatu kerja; sepatu lari; sepatu olahraga; sepatu santai; sepatu tahan air; sepatu trekking;
sepatu yoga; seragam; seragam olahraga; setelan celana untuk wanita; setelan jas; singlet olahraga; sweater ringan; syal
leher [muffler]; syal wol; syal yang melingkar di leher; tali celana; topi; topi olahraga; topi pantai; topi untuk anak-anak; topi
untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; tutup kepala untuk pria===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VITA GOYANG & Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Biru, Merah Muda
: 29
: ===Biji olahan; Jeli; Kacang olahan; Krim susu; Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan (hasil) laut, tidak hidup; Makanan laut
yang diawetkan; Minyak jagung; Minyak yang dapat dimakan; Sediaan-sediaan makanan berbahan dasar susu; Sosis; Susu
kedelai; Susu kocok; Yoghurt; aburaage (dadih kacang kedelai goreng); agar-agar siap saji; agar-agar*; bahan pengganti
susu; bubur buah; daging, unggas dan binatang buruan; jeli buah; jeli siap saji; jeli untuk makanan; kacang digoreng ulang;
kacang garing; kacang kedelai, diawetkan, untuk dimakan; kacang panggang; kacang-kacang yang sudah dimasak; keju;
keripik kentang; lemak yang bisa dimakan; makanan laut yang dikeringkan; makanan yang disiapkan terutama terdiri dari
makanan laut; margarin; mentega; minuman berbahan dasar susu; minuman susu, susu sebagai komponen utama; minyak
dan lemak yang dapat dikonsumsi; persiapan berbahan dasar susu untuk membuat minuman; produk susu; sarden (ikan),
bukan hidup; selai; selai kacang; susu; susu almond; susu bubuk kering (selain untuk bayi) di kelas ini; susu bubuk, selain
untuk bayi; susu fermentasi; susu kental; unggas, tidak hidup===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: DID2021033747
: 18/05/2021 15:40:59
:
: Hardwood Pte Ltd

: DID2021033748
: 18/05/2021 15:41:19
:

540 Etiket

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: Liu Zhaofeng

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 203, No. 2, Yunxi 1st Street, Pingan Road, Baiyun District, Guangzhou
: Budhi Ghama S.H.,M.H.,
: Jalan Cikatomas I Nomor 27A

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BIOAOUA & karakter China
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 3
: ===Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Sediaan pemeliharaan gigi; kosmetik; kosmetik untuk hewan; pasir abrasif;
pemutih cucian; sachet untuk linen wangi; sediaan pembersihan; sediaan pemolesan; sediaan pengharum ruangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033749
: 18/05/2021 15:41:22
:
: PT. MITRA AYU JAYA PERKASA

540 Etiket

: Jl. Kedungdoro 50-C No. 10, Kel. Sawahan, Kec. Sawahan, Surabaya , Kota
Surabaya, Jawa Timur
: Anton Budiman S.H.
: Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430 Kota Jakarta Pusat Dki Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SPARTABOM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam, Putih
: 5
: ===Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein
susu, atau konsentrat protein whey; Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi; Minuman ber-PH tinggi; Minuman bergizi
untuk keperluan diet; Minuman diet; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman obat; Minuman stamina yang
mengandung obat; Sediaan-sediaan farmasi; Suplemen diet dan gizi; Suplemen makanan diet; Suplemen tambahan nutrisi;
campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; konsentrat kalsium susu [suplemen gizi]; laktosa untuk tujuan medis;
makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman suplemen diet; minuman susu malt untuk keperluan medis; minuman
tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minuman tambahan untuk keperluan diet; minuman yang diperkaya vitamin
untuk keperluan medis; produk susu probiotik; protein untuk suplemen diet; suplemen bubuk nutrisi; suplemen diet; suplemen
diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi dalam bentuk minuman;
suplemen makanan; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan mineral; suplemen nutrisi;
suplemen protein untuk manusia; suplemen tambahan nutrisi dan diet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033750
: 18/05/2021 15:43:00
:
: PT. MITRA AYU JAYA PERKASA

540 Etiket

: Jl. Kedungdoro 50-C No. 10, Kel. Sawahan, Kec. Sawahan, Surabaya , Kota
Surabaya, Jawa Timur
: Anton Budiman S.H.
: Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430 Kota Jakarta Pusat Dki Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SPARTABOM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam, Putih
: 29
: ===Makanan dan makanan ringan batangan berbahan dasar protein whey dan kedelai; Minuman susu (dengan susu sebagai
kandungan utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau tidak; Minuman susu cair; Minuman-minuman dengan rasa
asam susu/ asam laktat, minuman-minuman mengandung rasa asam susu/ asam laktat; Susu dan produk susu, termasuk
minuman berbahan dasar susu, susu UHT, susu bubuk, dan produk susu yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin
dan/atau mineral; Susu protein; Susu protein dari telur; Susu, produk susu dan pengganti produk susu; minuman berbahan
dasar susu; minuman berdasarkan pengganti susu fermentasi; produk nutrisi olahraga berbasis susu; protein susu untuk

Halaman 1127 dari 1262

konsumsi manusia; protein whey; susu cair atau susu bubuk dengan protein susu untuk orang dewasa dan orang tua===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VITA GOYANG & Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Biru, Merah Muda
: 30
: ===Agar-agar buah (gula-gula); Beras; Biskuit kering; Kakao; Kue; Kue kering (pastri); Kue-kue; Makanan ringan berbahan
dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Mie; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu; Minuman
coklat dengan atau tanpa susu; Olahan yang terbuat dari sereal; Vermiseli pita; biskuit; biskuit malt; bumbu; bumbu masak;
coklat; cuka; es krim; es yang dapat dimakan; garam; gula-gula; hamburger [sandwich]; jeli buah [gula-gula]; karamel
[permen]; kopi buatan; kue-kue gurih; kukis (kue kering); madu; makanan ringan berbahan dasar sereal; mie instan; minuman
berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar teh;
minuman kopi dengan campuran susu; moster; permen; permen peppermint; puding; puding beku; rempah-rempah; roti*; royal
jelly *; saus; sediaan-sediaan berbahan dasar sereal; sereal, diproses; teh; wafel; wafer; wafer gulung [cookies]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033751
: 18/05/2021 15:43:37
:
: Hardwood Pte Ltd

: DID2021033752
: 18/05/2021 15:43:40
:
: Guangzhou BaoLun Electronics Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Building 1, Industrial Zone B, Zhongcun Street, Panyu District, Guangzhou,
Guangdong Province
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: itc logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 11
: ===alat pemanggang; aparatur pencahayaan; dioda pemancar cahaya [LED] aparatur pencahayaan; freezer; instalasi AC;
instalasi pemurnian air; lampu; pencahayaan peralatan untuk kendaraan; peralatan dan instalasi pencahayaan; pipa [bagian
dari instalasi sanitasi]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033753
: 18/05/2021 15:44:17
:
: PT. MITRA AYU JAYA PERKASA

540 Etiket

: Jl. Kedungdoro 50-C No. 10, Kel. Sawahan, Kec. Sawahan, Surabaya , Kota
Surabaya, Jawa Timur
: Anton Budiman S.H.
: Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430 Kota Jakarta Pusat Dki Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SPARTACRE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam, Putih
: 5
: ===Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein
susu, atau konsentrat protein whey; Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi; Minuman ber-PH tinggi; Minuman bergizi
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untuk keperluan diet; Minuman diet; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman stamina yang mengandung obat;
Sediaan-sediaan farmasi; Suplemen diet dan gizi; Suplemen makanan diet; Suplemen tambahan nutrisi; campuran minuman
suplemen nutrisi bubuk; konsentrat kalsium susu [suplemen gizi]; laktosa untuk tujuan medis; makanan/minuman suplemen
kesehatan; minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman obat; minuman suplemen diet; minuman susu malt untuk
keperluan medis; minuman tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minuman tambahan untuk keperluan diet;
minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; produk susu probiotik; protein untuk suplemen diet; suplemen bubuk
nutrisi; suplemen diet; suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan;
suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen makanan; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen
makanan mineral; suplemen nutrisi; suplemen protein untuk manusia; suplemen tambahan nutrisi dan diet===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033755
: 18/05/2021 15:45:16
:
: PT. ERA MEDIKA ALKESINDO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl. Makmur 88 P, Kompleks Cemara Asri, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ONEHEALTH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: putih biru merah
: 16
: ===Adhesive aluminium foil untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Adhesive film untuk keperluan alat tulis-menulis/

540 Etiket

rumah tangga; Al-Qur`an (Tercetak); Alas meja; Alat penanda buku; Alat penyalur pita perekat [keperluan kantor]; Alat tulis
menulis kertas dan amplop; Alat tulis untuk kegiatan bermain anak-anak; Alat tulis untuk kegiatan pendidikan anak-anak; Alatalat pendidikan atau pengajaran (kecuali perkakas); Album untuk stiker; Alkitab; Arsip dokumen; Bahan cetakan terkait dengan
pertanian dan hortikultura, termasuk buku dan majalah; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan
kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Bahan kerajinan kertas; Bahan kertas, karton dan plastik untuk
membungkus dan mengemas; Bahan pembungkus; Bahan pengajaran cetak untuk instruksi; Bahan pengepak [bahan
pengganjal, bahan pengisi] dari kertas atau kardus; Bahan penutup untuk buku; Bahan penutup untuk buku kecil; Bahan
penutup untuk majalah; Bahan perekat untuk keperluan tulis menulis atau rumah tangga; Bahan perekat untuk keperluan tulis
menulis dan rumah tangga; Bahan-bahan cetak, yaitu, kertas dan karton untuk digunakan dalan pembuatan kartu identitas,
kartu telepon, cek, kartu kredit atau kartu bank, passpor, dokumen visa, sim, kartu kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk,
ijin tinggal, kartu kesehatan profesional dan dokumen administratif pribadi lainnya yang terdiri dari area yang dapat dibaca oleh
mesin; Bahan-bahan pengepak terbuat dari karet atau plastik; Barang cetakan dan barang-barang yang terbuat dari kertas,
yaitu, kalender, poster, jurnal kosong, buku catatan; Barang cetakan untuk keperluan pengajaran; Barang cetakan untuk
keperluan periklanan; Barang cetakan utuk keperluan pendidikan; Barang cetakan, yaitu, buku komik, novel grafis, selebaran
instruksional dalam bidang permainan komputer, manual/petunjuk untuk permainan video, panduan strategi untuk permainan;
Barang terbuat dari kertas; Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto, majalah, buku, majalah cetak, buletin, dan brosur di
bidang hukum; Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto, majalah, buku, majalah cetak, buletin, dan brosur di bidang
sekuritas, opsi dan instrumen keuangan lain; Barang-barang terbuat dari karton, yaitu file dan folder dokumen, tag untuk kado,
kotak kado; Barang-barang terbuat dari kertas, yaitu buku nota, buku catatan, buku harian, jurnal kosong, buku tulis dan kertas
tulis; Barang-barang tercetak, termasuk majalah, buku, brosur, kalender, katalog; Bendera iklan; Berita berkala; Berita berkala,
brosur, pamflet, dan jadwal pertandingan yang terkait dalam bidang bola basket; Bola dunia; Brosur komputer; Brosur-brosur;
Buklet untuk perkenalan produk dan iklan; Buku agenda; Buku anak-anak; krayon; spidol dengan ujung bulu kempa atau serat
yang padat; pena untuk menandai; spidol/penanda; kartu liburan; pena tinta; majalah dalam bidang fesyen, mainan dan
fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal kosong; buku komik; kalender; buku kegiatan anak-anak; buku harian; map; kertas
hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu undangan; novel grafis; kartu ucapan; kotak kerajinan hobi untuk membuat kolase;
kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan dengan kompon pemodelan; kompon pemodelan; serbet kertas; buku catatan; bloknot;
novel; poster; alat tulis menulis; buku stiker; kartu perdagangan, selain untuk permainan; pola untuk membuat pakaian; pensil;
stiker [alat tulis menulis]; kotak penyimpanan terbuat dari karton, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan
dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Buku atau kertas pelajaran; Buku catatan;
Buku dan majalah dalam bidang hiburan; Buku kecil pelatihan; Buku kecil uji cetak; Buku kerja harian; Buku panduan
referensi; Buku pencatatan; Buku tahunan (barang cetakan); Buku tanda terima / kuitansi; Buku tulis; Buku-buku nota yang
dapat direkatkan; Busa berperekat untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Cairan penghapus; Catatan terima kasih;
Daftar (barang cetakan); Daftar laundry tercetak; Data terekam dari internet dalam bentuk kertas; Desain gambar yang
dihasilkan dengan bantuan komputer; Diktat (Buku); Dokumen; Dokumen yang dicetak; Dokumentasi computer dalam bentuk
cetak; Fibre tipp maker; Film laminating (alat tulis); Film plastik berperekat untuk tujuan pelindungan; Foil, bukan logam untuk
pengemasan makanan; Folder Manila; Folder dokumen; Form perjanjian; Formulir; Formulir bisnis cetak; Formulir yang
dicetak; Gambar kalkir [dekalkomania]; Grafik/bagan; Grafis (barang cetakan); Handuk tangan Kertas; Hasil cetakan; Hiasan
dekoratif yang ditaruh di ujung atas pensil; Housebreaking pads sekali pakai dari kertas atau selulosa untuk hewan peliharaan;
Huruf cetakan untuk tulisan penanda pintu dorong atau tarik; Iklan (Barang Cetakan); Isolasi kertas; Jekrekan; Jepitan kertas;
Kain berperekat untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Kain lap kertas; Kain pembersih yang terbuat dari bahan
tidak dirajut/ tidak ter-anyam; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong dari bahan sintetis untuk
pembungkus dan pengemasan; Kantong hadiah dari bahan biodegradable; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan;
Kantong pembawa (sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong penyimpanan makanan dari plastik untuk keperluan
rumah tangga; Kantong plastik HD; Kantong plastik klip; Kantong plastik opp; Kantong plastik putih susu laundry; Kantong
plastik untuk membungkus bahan makanan; Kantong sampah dari bahan biodegradable; Kantong sandwich; Kantong untuk
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membawa belanjaan dari bahan biodegradable; Kantong, tempat, foil dari kertas; Kardus tahan air; Karet gelang untuk
keperluan rumah tangga; Karton; Karton manila; Karton-karton khusus untuk segala jenis sepatu, sandal, sepatu olah raga,
yang disisipkan di bagian dalam; Kartu bisnis; Kartu cetak, selain bersandi atau magnetic; Kartu diskon, selain bersandi atau
magnetic; Kartu hadiah; Kartu hadiah terbuat dari kertas; Kartu loyalti non-magnetik; Kartu nama; Kartu peringatan tidak
diganggu dari karton; Kartu terima kasih; Kartu yang dilaminasi (barang cetakan); Karung kertas untuk pembungkus; Kertas;
Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus makanan; Kertas India; Kertas Jepang; Kertas Sembahyang; Kertas catatan; Kertas
cetak untuk melapisi permukaan benda dari busa; Kertas cetak untuk melapisi permukaan benda kerja dari kayu, logam atau
plastik dan kertas release dan foil plastik; Kertas dapur untuk memasak; Kertas debu; Kertas filter; Kertas foto; Kertas handuk;
Kertas handuk basah; Kertas higienis; Kertas karton; Kertas kerajinan; Kertas kerajinan tangan Jepang; Kertas menulis dan
menggambar; Kertas pembungkus Natal; Kertas penanda, dicetak; Kertas perekat untuk keperluan rumah tangga; Kertas
serap minyak; Kertas termal; Kertas untuk menyerap minyak dapur; Kertas, kardus, dan barang-barang yang terbuat dari
bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release untuk menutupi
atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kertas, karton dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini tidak
termasuk dalam kelas lain; Koleksi tempat kartu dan tempat kenang-kenangan berhubungan dengan tempat tiket, tempat kartu
dagang; Kop surat; Koran Manila; Kotak cat anak-anak; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak dokumen (alat tulis); Kotak
kertas; Kotak terbuat dari karton; Kupon; Kurva Perancis; Label dari kertas atau karton yang dapat dipasang di leher botol atau
sambungan daun pintu untuk bahan promosi; Label dari kertas atau karton yang dapat dipasang digulungan kain dan
gantungan kain sebagai bahan promosi; Label dicetak; Label kertas; Label, bukan dari tekstil; Laminasi kertas, kardus, karton
dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Larutan karet; Lembar karton untuk kemasan; Lembar kerja
(barang cetakan); Lembar kertas pelapis, khususnya pelapis ujung pada permukaan atau sudut; Lembar kertas pelapis,
khususnya pelapis yang tak berujung pada permukaan akhir, untuk digunakan dalam konstruksi perabotan, desain interior,
konstruksi kendaraan, dan bidang terkait; Lembaran kertas perekat untuk keperluan alat tulis; Lembaran kertas perekat untuk
keperluan rumah tangga; Lembaran kertas untuk memasak; Lembaran plastik untuk tatakan kertas saat menulis; Lembaran
yang dicetak; Lukisan pasir; Majalah bergambar terpublikasi untuk anak-anak; Majalah cetak dalam bidang penyelenggaraan
forum periklanan, forum ekonomi, forum produk baru dan teknologi dan forum promosi; Majalah perusahaan; Manual referensi
perangkat keras komputer; Manual untuk keperluan pengajaran; Manual untuk perangkat lunak komputer; Manual-manual
untuk perkenalan produk dan iklan; Map Kertas; Map [alat tulis menulis]; Map untuk kertas; Materi cetak didistribustikan secara
berkala; Materi kursus yang dicetak; Materi pelatihan selain peralatan; Materi pemodelan untuk keperluan pendidikan; Materi
pendidikan dalam bentuk cetak; Materi pendidikan dalam bentuk cetak untuk mengajar; Materi pendidikan dalam bentuk cetak
untuk mengajar bahasa; Materi pendidikan dalam bentuk tertulis; Materi pengajaran audiovisual (barang cetakan); Materi
pengajaran cetak untuk informasi; Materi pengajaran cetak untuk pendidikan; Materi periklanan yang dicetak; Materi
presentasi audiovisual yang dicetak; Materi promosi tercetak, termasuk selebaran, buku catatan dan brosur yang
menampilkan dan memberikan informasi terkait produk telepon seluler, asessories dan perangkat telepon seluler serta segala
hal yang berkaitan dengan telepon seluler, telepon pintar; Materi promosi yang terbuat dari bahan kertas atau karton dan
mempunyai sambungan mika untuk ditempelkan ke meja atau rak tampilan produk; Mencetak materi dan kurikulum
pendidikan, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur, pemasaran, dan distribusi, dan
karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras, peralatan, dan jasa; Mika plastik untuk
membungkus makanan; Modul (Buku); Ornamen pensil; Paket alat tulis-menulis terdiri dari kertas untuk menulis, amplop,
penanda, dan stensil; Pamflet dalam hal periklanan; Pamflet panduan; Panduan (Barang Cetakan); Panduan pelatihan cetak;
Panduan pelatihan dalam bentuk cetak; Papan tulis untuk anak-anak; Papan tulis untuk menulis; Pasta perekat untuk
keperluan alat tulis atau rumah tangga; Pedoman mengajar; Pedoman pelatihan dalam bentuk cetak; Pelindung buku cek;
Pelindung dari plastik yang melindungi fitur pengeluaran dari wadah untuk kain penyeka; Pelubang kertas; Pena penanda;
Pena tarik; Pena tinta India; Pena untuk menulis dari kain tebal (felt); Pencatat nilai (barang cetakan); Penghancur CD untuk
penggunaan rumah atau kantor; Penghapus tulisan di papan tempat arsip (keperluan kantor); Penjepit uang; Penutup meja
dari kertas; Peralatan aktifitas terdiri dari stiker dan stempel karet; Peralatan belajar, terdiri dari penghapus pensil, penggaris
untuk menggambar, rautan pensil dan tempat pensil; Perangkat menulis; Perekat [perlengkapan kantor]; Perekat busa ganda;
Perekat elektrik PVC (alat tulis); Perekat film untuk keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga; Perencana (barang cetakan);
Peta; Pewarna poster; Pita plastik untuk kemasan; Plastik film dan kantong plastik untuk membungkus dan mengemas; Plastik
seal cup; Platban; Poster periklanan; Potongan kartun; Publikasi berkala; Publikasi cetak berkala; Publikasi cetak bulanan;
Publikasi cetak terkait dengan kegiatan anak-anak; Publikasi cetak untuk bisnis periklanan; Publikasi cetak untuk institusi
perguruan tinggi; Publikasi dan barang cetakan, yaitu kartu dagang bola basket, kartu dagang, stiker, dekal, tato sementara
yang dapat dipindahkan, perangko bertema bola basket, tiket bertema bola basket, karton untuk menyimpan koleksi piringan
perdagangan, papan tulis tempel dan penghapus papan tulis, papan memorandum, penjepit papan untuk menulis, tatakan
gelas dari kertas, kartu pos, alas piring dari kertas, tissue wajah, kartu catatan, bantalan memo, bantalan catatan, pulpen,
krayon, spidol penanda, karet gelang, pena dan pensil, kotak pena dan pensil, pena dan tatakan untuk menulis, penyangga
dokumen desktop, scrapbook, stempel karet, penggaris untuk merancang, spanduk kertas dan bendera, binder dengan 3
cincin, folder alat tulis, buku catatan wirebound, buku catatan portofolio, foto-foto berbingkai dan tidak berbingkai, litografi,
cetakan seni, poster, kalender, stiker bumper, sampul buku, penunjuk halaman buku, kertas pembungkus, buku kegiatan
anak-anak, buku mewarnai anak-anak; Publikasi iklan tercetak; Publikasi mingguan (barang cetakan); Publikasi tercetak
dalam bentuk bahan ajar di bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk bahan ajar di bidang manajemen
proyek; Publikasi tercetak dalam bentuk bahan ajar di bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak dalam bentuk berita
berkala di bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk berita berkala di bidang manajemen proyek; Publikasi
tercetak dalam bentuk berita berkala di bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak dalam bentuk buku di bidang hukum;
Publikasi tercetak dalam bentuk buku di bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk buku di bidang
manajemen proyek; Publikasi tercetak dalam bentuk buku di bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak dalam bentuk
buku petunjuk di bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk buku petunjuk di bidang manajemen proyek;
Publikasi tercetak dalam bentuk buku petunjuk di bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak dalam bentuk jurnal di
bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk jurnal di bidang manajemen proyek; Publikasi tercetak dalam
bentuk jurnal di bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak dalam bentuk laporan di bidang manajemen bisnis; Publikasi
tercetak dalam bentuk laporan di bidang manajemen proyek; Publikasi tercetak dalam bentuk laporan di bidang manajemen
strategis; Publikasi tercetak dalam bentuk majalah di bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk majalah di
bidang manajemen proyek; Publikasi tercetak dalam bentuk majalah di bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak dalam
bentuk panduan di bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk panduan di bidang manajemen proyek;
Publikasi tercetak dalam bentuk panduan di bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak, yaitu, buku, majalah, jurnal,
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direktori, pamflet, dan brosur yang berisi informasi rujukan mengenai berbagai topik di bidang keuangan, investasi,
kepemilikan korporasi dan bisnis; Publikasi untuk anak-anak; Publikasi untuk promosi; Publikasi yaitu buku pegangan
pengajaran, buku teknis, brosur, buku, poster, desain dan kertas perencanaan; Publikasi yang berisi deskripsi program;
Publikasi, majalah, brosur, selebaran; materi pendidikan dan pengajaran (kecuali aparatus); semua barang yang tersebut di
atas berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi; Pulpen; Replika dari tulang manusia dan binatang,
atau bagian dari tulang-tulang manusia, dan fosil untuk tujuan pendidikan (bahan-bahan pendidikan, kecuali aparat); Sarung
buku harian; Sarung dudukan toilet dari selulosa; Sarung dudukan toilet sekali pakai yang terbuat dari kertas; Selebaran iklan;
Selebaran panduan; Selebaran publisitas; Selotip kain; Selotip timbal ganda; Serbet kertas sekali pakai untuk menghilangkan
make-up; Serbet kertas untuk menghilangkan make-up; Sertifikat; Set cetak, portable [keperluan kantor]; Set lukisan anakanak; Spanduk dari kertas; Spanduk untuk di jalan terbuat dari kertas; Stempel (cap) dan stiker (alat tulis menulis); Stiker
(decalcomanias); Stiker cetakan; Stiker pelindung; Stiker perekat; Strip kartun cetak; Substrat pada mesin cetak, yaitu film
transparan, tak tembus cahaya, dan tembus cahaya untuk digunakan dengan mesin fotokopi yang menggunakan tinta, printer
laser, printer yang menggunakan tinta; Surat jaminan (barang cetakan); Surat kabar perusahaan; T-kotak untuk menggambar;
Tabel hitungan; Tabloid tercetak; Tabung fleksibel bukan dari logam; Tanah liat untuk membuat model; Tas goodie dari kertas
atau plastik; Tas plastik cendramata; Tas plastik dan kertas; Tas, amplop, kertas, dan kantong polietilen untuk pembungkus
(sediaan pembungkus); Tasbih; Tatakan kertas untuk hewan peliharaan; Teka teki silang; Tempat alat tulis menulis [set];
Tempat arsip (keperluan kantor); Tempat buku cek; Tempat dokumen; Tempat dokumen (alat tulis; Tempat kartu identitas;
Tempat menyimpang buku tabungan; Tempat notepad; Tes cetak; Tiket cetak untuk acara olah raga dan hiburan; Tinta India;
Tinta isi ulang pulpen; Tisu; Tisu kertas; Transfer surat yang tercetak; Tutup Pot Bunga dari kertas; Ujung pena; Ukir-ukiran
dari kertas; Voucher; Wadah dan pengemasan kertas, kardus atau karton; Wadah dari kertas untuk cairan; Wadah dokumen
(alat tulis); Warkat; Washi; agenda; agenda meja; alas [tatakan gelas] kartu; alas [tatakan gelas] kartu atau kardus; alas bahu
dari kertas; alas dan bantalan kertas atau karton untuk pelatihan toilet [alat bantu pelatihan untuk hewan]; alas dan bantalan
pelatihan rumah sekali pakai dari kertas atau karton untuk hewan peliharaan; alas kardus; alas kartu; alas kartu decanter; alas
kartu makan; alas kartu untuk gelas anggur; alas kartu untuk gelas bir; alas kartu untuk gelas minum; alas kecil ditempatkan di
bawah gelas; alas kecil ditempatkan di bawah gelas dari dari kertas; alas kecil ditempatkan di bawah gelas dari karton; alas
kecil ditempatkan di bawah gelas untuk melindungi permukaan dari kondensasi; alas kertas [tatakan gelas] dari kertas; alas
kertas decanter; alas kertas koktail; alas kertas meja; alas kertas untuk gelas anggur; alas kertas untuk gelas bir; alas kertas
untuk peti; alas koin; alas koktail dari karton; alas kuda-kuda; alas makan dari karton; alas makan malam dari kertas; alas meja
dari kardus; alas meja tulis; alas minuman dari karton; alas minuman dari kertas; alas pengaturan tempat meja dari kardus;
alas pengaturan tempat meja dari kartu; alas pengaturan tempat meja dari kertas; alas piring dari kardus; alas piring dari
kertas; alas untuk gelas bir; alas [alat tulis] pena; alat atau bahan pendidikan dan pengajaran berupa rumus spesifik yang
terdiri dari 3 tahap terbuat dari karton atau kertas; alat bantu belajar (manual) dan buku untuk guru, orang tua dan anak-anak;
alat dan mesin penjilid buku [peralatan kantor]; alat kertas tulis; alat pasang pasang untuk negatif sinar-X untuk keperluan nonmedis; alat pelubang [keperluan kantor]; alat pemasang label; alat penjepit kertas; alat penomoran; alat seperti baki yang
digunakan untuk merakit potongan-potongan jenis logam menjadi kata-kata dan garis; alat tulis; alat tulis (kartu nama, kertas
kop surat); alat tulis (kartu nama, kop surat); alat tulis kantor; alat tulis kertas; alat tulis kertas kantor; alat tulis menulis; alat
tulis tercetak; alat tulis, termasuk kertas, amplop, bantalan, kartu, surat, pena, dan pensil; alat untuk kesenian; alat untuk
memasang foto; alat vignetting; alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas); alat-alat untuk menulis; album; album
acara; album foto; album foto mini; album koin; album memo; album pernikahan; album prangko; album stiker; album tanda
tangan; album untuk lagu; almanak; amplop; amplop [alat tulis]; amplop botol dari kertas atau kardus; amplop kertas atau
plastik untuk kemasan; amplop kertas untuk kemasan; amplop manila; amplop plastik untuk kemasan; amplop surat; anggota
badan tiruan untuk keperluan instruksi medis [bahan ajar, kecuali peralatan]; angka [huruf cetak]; animasi cels; aplikator cat di
sifat spons; atlas; bagian histologis untuk tujuan pengajaran; bahan ajar; bahan ajar [kecuali alat]; bahan ajar cetak dan materi
pengajaran, termasuk panduan, grafik, manual; bahan ajar kertas; bahan ajar kertas, yaitu, balok pengajaran; bahan ajar
tercetak; bahan cetak dalam sifat sampel warna; bahan dan alat menulis dan menggambar; bahan gambar untuk papan tulis;
bahan informasi untuk tujuan pengajaran [kecuali peralatan]; bahan kemasan dari karton atau kertas untuk es; bahan
kemasan karton; bahan kemasan plastik untuk sandwich; bahan kemasan terbuat dari karton; bahan kemasan terbuat dari
pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik,
termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan kemasan yang terbuat dari pengganti kertas berbasis mineral; bahan
mewarnai [instrumen gambar]; bahan pembungkus kertas; bahan pemodelan; bahan pemodelan aromatik; bahan pemodelan
dan senyawa untuk digunakan oleh anak-anak; bahan pemodelan seniman; bahan pendidikan dalam kelas ini dalam bentuk
buku, majalah, berita berkala dan pamflet; bahan pendidikan dan pengajaran (kecuali aparat-aparatnya); bahan pengajaran
dan pengajaran; bahan pengajaran untuk tujuan informasi [kecuali peralatan]; bahan pengajaran untuk tujuan pendidikan
[kecuali peralatan]; bahan pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan
pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; bahan penjilid buku; bahan penyaringan kertas;
bahan perekat untuk keperluan tulis menulis; bahan perekat untuk penggunaan kantor; bahan plastik untuk kemasan; bahan
promosi dan iklan; bahan seniman; bahan seniman dan menggambar; bahan untuk menjilid buku dan kertas; bahan untuk
tulis menulis; bahan-bahan menggambar; bahan-bahan menggambar dan bahan-bahan untuk kesenian; bahan-bahan
pendidikan dan pengajaran; bahan-bahan pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas); bahan-bahan plastik untuk
pembungkus; bahan-bahan plastik untuk pengemasan dan pembungkus; bahan-bahan publikasi dan cetakan, yaitu, buklet,
majalah, pamflet, laporan, buku pedoman, kartu resep, brosur, berita berkala, alat tulis menulis; bahan-bahan untuk menjilid
buku; bahan/materi cetakan untuk tujuan iklan dan promosi; baki cat; baki file [keperluan kantor]; baki pena dan pensil; baki
pensil; baki surat; banner; bantalan; bantalan awal; bantalan karya seni; bantalan kertas menulis, melukis dan menggambar;
bantalan kertas sekali pakai atau selulosa untuk mengganti popok; bantalan kertas untuk mengganti popok; bantalan lepas;
bantalan linear sekali pakai yang tidak dipasang untuk kotoran hewan; bantalan liner sekali pakai yang tidak dipasang untuk
kotak kotoran hewan; bantalan meja kalender; bantalan pengingat resep; bantalan penyerap kertas dan selulosa untuk
digunakan dalam kemasan makanan; bantalan skor; bantalan slip akun; bantalan stempel; bantalan tinta; bantalan tinta untuk
segel; bantalan untuk menggambar; barang cetakan; barang cetakan (kecuali buku dan majalah berkala); barang cetakan
bertanda tangan; barang cetakan dibidang komputer; barang cetakan dibidang komputer tablet; barang cetakan dibidang
produk multimedia, produk interaktif dan layanan daring; barang cetakan digital; barang cetakan untuk informasi pengetahuan;
barang cetakan yang berhubungan dengan pendidikan, tes dan penilaian psikologis; barang cetakan yang berkaitan dengan
pendidikan kesehatan; barang-barang cetakan; barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; barang-barang dari karton;
barang-barang dari kertas; barang-barang publikasi tercetak; barang-barang yang terbuat dari kardus; batu litograf; batu tinta
[tempat penampungan tinta]; benang untuk penjilid buku; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari bubur kertas; benda-
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benda dekoratif [ornamen] terbuat dari karton; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari kertas; bendera dan panji-panji
kertas; bendera hiasan kertas; bendera kertas; bentuk akuntansi; bentuk kertas die-cut; binder; bingkai foto; bingkai foto dari
kertas; bingkai fotografi atau karya seni; bingkai susun [cetakan]; blok kertas menulis, melukis dan menggambar untuk
seniman; blok pencetakan; bloknote untuk menulis; bola langit; bola terestrial; bola untuk bolpoin; bolpen; brosur; brosur cetak;
brosur di bidang hukum; brosur informasi yang dicetak; brosur komputer; brosur yang dicetak; buklet; buklet informasi; buklet
yang dicetak; buku; buku Anak-anak; buku agama; buku akun; buku alamat; buku anak-anak memasukkan komponen audio;
buku bayi [buku cerita]; buku bayi [buku memori]; buku bergambar; buku besar [buku]; buku catatan; buku catatan [akta judul
mobil]; buku catatan [log kapal]; buku catatan [pembukuan]; buku catatan [penerbangan]; buku catatan bisnis; buku catatan
hukum; buku catatan pengeluaran; buku catatan wartawan; buku cek; buku cerita; buku cerita anak-anak; buku cetak; buku
cetak di bidang pendidikan musik; buku cetak di bidang pengenalan produk; buku contoh penutup dinding; buku contoh
wallpaper; buku dalam bidang olahraga elektronik dan permainan video; buku dan buklet; buku data; buku dikte; buku doa;
buku fiksi; buku fiksi dan non fiksi tentang berbagai topik; buku flip; buku gambar; buku giro; buku hadiah; buku harian; buku
harian (diary); buku harian berlapis kulit; buku harian meja; buku harian perjanjian; buku harian saku; buku indeks; buku
informasi; buku intisari hukum; buku jurnal kosong; buku kecil untuk bermain golf; buku kecil untuk dijual dengan kaset audio;
buku kegiatan; buku kegiatan anak-anak; buku kerja yang berisi latihan; buku komik; buku komik manga; buku komposisi;
buku kupon; buku kwitansi; buku lagu; buku latihan [kosong]; buku masakan; buku meja kopi; buku memo; buku
memorandum; buku memorandum saku; buku menu; buku mewarnai; buku musik cetak; buku naskah; buku nomor telepon;
buku non-fiksi; buku nyanyian pujian; buku panduan; buku partitur musik; buku pedoman [buku penuntun]; buku pedoman
komputer; buku pegangan; buku pelajaran; buku pencatat [alat tulis]; buku pendidikan; buku pendidikan interaktif anak-anak;
buku penerimaan kas; buku peringatan perayaan; buku perjalanan; buku perjanjian; buku pernikahan; buku petunjuk (dalam
bentuk barang cetakan); buku petunjuk permainan komputer; buku petunjuk untuk tujuan pengajaran; buku petunjuk yang
dapat dibaca secara elektronik, formulir yang dapat dibaca mesin atau yang dapat dibaca komputer untuk digunakan dengan,
dan dijual sebagai sebuah unit dengan perangkat elektronik dan komputer genggam dan dapat dibawa tercetak; buku pop-up;
buku referensi; buku resep; buku saku/buku kecil; buku salin; buku seri fiksi dan non fiksi, buku komik, novel grafis, cerita
dalam bentuk ilustrasi dan cerita buku komik, papan cerita (storyboard) dan karya seni; buku sketsa; buku sketsa seniman;
buku statistik, buku panduan, dan buku referensi, semua yang terkait dalam bidang bola basket; buku stiker; buku sumber
daya; buku tagihan; buku tahan air; buku tahunan sekolah; buku tamu; buku tanda setoran; buku tanda tangan; buku tanda
terima; buku tempel; buku tulis; buku tutorial di bidang memasak; buku ulang tahun; buku voucher; buku wirebound; bukubuku mandi vinyl; buku-buku memori [album foto]; buku-buku musik; buku-buku telepon dan alamat; buletin; buletin [barang
cetakan]; buletin berita [barang cetakan]; buletin cetak; bungkus gelembung plastik untuk pembungkus atau pengemasan;
bungkus kado plastik; busur derajat untuk digunakan sebagai instrumen menggambar; busur kertas dekoratif untuk
pembungkus; busur kertas, selain hiasan rambut; busur kertas, selain pakaian laki-laki; busur kertas, selain pakaian laki-laki
atau hiasan rambut; cairan koreksi untuk dokumen; cairan koreksi untuk mencetak blok; cairan koreksi untuk mengetik
[keperluan kantor]; cairan penghapus [keperluan kantor]; cairan penghapus untuk keperluan tulis menulis; cap [stempel]; case
dan pemegang paspor; cat air; cat air lukis; catatan seminar yang dicetak; cek bank; cek perjalanan; cek yang belum ditulis;
ceret cat; ceret cat plastik; cerita cetak dalam bentuk ilustrasi; cetak biru; cetakan [ukiran]; cetakan bergambar; cetakan dalam
sifat foto; cetakan dan buku; cetakan foto; cetakan grafis; cetakan kartun; cetakan litograf; cetakan seni; cetakan seni grafis;
cetakan silkscreen; cetakan untuk pemodelan tanah liat [bahan seniman]; cetakan warna; chromolithographs [chromos]; daftar
alamat; daftar harga dicetak; dayung cat; dekal; dekal dan stiker bemper; dekorasi kardus untuk bahan makanan; dekorasi
kertas untuk kue; dekorasi pesta dari kertas; dekorasi pesta kertas metalik; desain bordir [pola]; diagram; diagram pedoman
terapi medis yang tercetak; diagram yang dicetak; dicetak label baru untuk botol anggur; dicetak lembar jawaban survei;
dicetak materi kursus korespondensi; dicetak pola menjahit; dicetak pola rajutan; direktori [barang cetakan]; direktori hotel;
direktori kota; direktori rahasia; direktori telepon; dispenser perekat otomatis untuk penggunaan kantor; dispenser pita perekat
[kebutuhan kantor]; dispenser pita perekat otomatis untuk penggunaan kantor; dispenser pita perekat untuk keperluan alat tulis
atau rumah tangga; dudukan gambar terbuat dari kertas; dudukan untuk aksesori meja; duplikator; duplikator bantuan;
duplikator putar; electrotypes; elemen ketik mesin tik; emblem dicetak; emblem kertas; ensiklopedi; etsa; etsa seni; extender
pensil; extender pensil dan toppers; figur model [ornamen] terbuat dari karton; figur model [ornamen] terbuat dari kertas; figura
karya seni; file dokumen [alat tulis]; file kartu; file surat; film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan ; film kemasan
plastik fleksibel dijual dalam jumlah besar ke produsen industri dan komersial; film koreksi untuk mengetik; film plastik
digunakan sebagai kemasan untuk makanan; film plastik pembungkus makanan untuk keperluan industri; film plastik
pembungkus makanan untuk penggunaan rumah tangga; film plastik perekat untuk kemasan; film plastik perekat untuk
pembungkus; film plastik perekat untuk pembungkus dan pengemasan; film plastik susut untuk pembungkus; film plastik untuk
kemasan; film plastik untuk pembungkus; film plastik untuk pembungkus makanan; film selulosa asetat untuk kemasan; film
selulosa asetat untuk pembungkus; filter kertas kopi; filter kertas untuk pembuat kopi; flip chart; flow sheet [materi cetakan]; foil
perekat [alat tulis]; foil plastik; folder alat tulis; folder dokumen dalam bentuk dompet; folder gantung; folder informasi tercetak;
folder kertas; folder paspor terbuat dari kulit; folder presentasi; folder untuk cetak biru; folder untuk surat; font pencetakan;
formulir; formulir aplikasi giro; formulir aplikasi kegiatan devisa; formulir aplikasi kredit; formulir aplikasi penukaran uang
(money changer); formulir aplikasi transfer; formulir bisnis; formulir instrumen yang dapat dinegosiasikan; formulir kosong;
formulir pemesanan; formulir pemesanan untuk digunakan dalam belanja rumah; formulir yang dicetak sebagian; formulir,
dicetak; foto berbingkai; foto terpasang dan tidak terpasang; foto yang ditandatangani; foto-foto; foto-foto [dicetak]; foto-foto
pemain yang dapat dikoleksi; fusuma-gami [kertas untuk partisi geser dalam ruang Jepang]; gagang kuas; gagang kuas dari
logam; gagang kuas, bukan dari logam; gambar; gambar berbingkai; gambar seni; gambar stempel; gambar tempel; gambargambar; gelang untuk retensi alat tulis; getah [perekat] untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; glitter dekoratif untuk
keperluan alat tulis; glitter untuk keperluan alat tulis; gluten [lem] untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; grafik informasi
pengukuran dan dosis obat anak; grafik lingkaran bergulir; grafik skor; grafik yang dicetak; gulungan kertas toilet; gulungan
kertas untuk mesin hitung; gulungan kertas untuk printer; gulungan untuk mesin tik; gulungan untuk pita tinta; gulungan yang
dapat ditarik untuk pemegang lencana nama [keperluan kantor]; gunung cap; hadiah alat tulis, yaitu tas, kotak, bahan dan
label pembungkus (kertas atau plastik); halaman album foto; halaman lembar memo; halaman penyimpanan arsip; halaman
plastik dengan saku untuk memegang foto; halaman plastik dengan saku untuk memegang kartu perdagangan; halaman
plastik dengan saku untuk memegang tanda terima; halaman untuk mewarnai; handuk kertas; handuk kertas untuk tangan;
handuk kertas yang higienis; handuk muka dari kertas; hektograf; hewan model [ornamen] terbuat dari bubur kertas; hewan
model [ornamen] terbuat dari karton; hewan model [ornamen] terbuat dari kertas; hiasan kertas dekoratif; hiasan meja [alas]
terbuat dari kartu; hiasan meja [alas] terbuat dari kertas; hiasan meja [ornamen] terbuat dari bubur kertas; hiasan meja
[ornamen] terbuat dari kardus; hiasan meja [ornamen] terbuat dari kertas; hologram tercetak; horoskop dicetak; hosho-gami
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[kertas Jepang tebal]; huruf [huruf cetak]; huruf cetak [angka dan huruf]; huruf cetak font untuk mesin tik; huruf dan angka yang
didukung perekat [alat tulis]; huruf dan angka yang didukung perekat yang terbuat dari vinil; huruf dan angka yang terbuat dari
kertas; huruf-huruf baja; huruf-huruf cetak; huruf-huruf cetak, blok-blok cetak; ilustrasi; indeks; indeks telepon; indikator
tanggal; instruksi manual; instruksi manual musik; instruksi manual untuk komputer; instruksi manual untuk peralatan olahraga;
instruksi manual untuk permainan peran; instruksi manual untuk synthesizer musik; instrumen menggambar; instrumen
menggambar papan tulis; instrumen menggambar untuk papan tulis; instrumen penyusunan; isi ulang kalender; isi ulang
kartrid untuk pena tinta; isi ulang penghapus pensil; isi ulang tinta pena; isi ulang untuk instrumen gambar; isi ulang untuk
pulpen; isian kardus; isian kertas; isian kertas atau kardus; isinglass untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga;
jadwal perjalanan cetak; jangka; jangka untuk menggambar; jaringan kasar untuk keperluan kosmetik; jarum etsa; jenis huruf;
jenis pencetakan; jepit pena; jurnal; jurnal [publikasi]; jurnal hukum; jurnal kosong; jurnal medis; jurnal perdagangan; jurnal
perjalanan; kain dilekatkan untuk keperluan alat tulis; kain kalkir; kain penjilid buku; kain untuk penjilid buku; kalender;
kalender advent; kalender berdiri; kalender dicetak; kalender dinding; kalender meja; kalender saku; kalender sobek; kaleng
pensil; kamus; kamus geografi; kantong [alat tulis]; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan;
kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik
untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari kertas; kantong belanja dari plastik;
kantong dari karton; kantong dari kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan;
kantong dokumen untuk penggunaan alat tulis; kantong hadiah kertas; kantong kado dari kertas atau plastik; kantong kertas;
kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas belanja; kantong kertas berbentuk kerucut; kantong kertas
berlapis; kantong kertas sampah; kantong kertas untuk digunakan dalam sterilisasi instrumen medis; kantong kertas untuk
kemasan; kantong kertas untuk keperluan rumah tangga; kantong kertas untuk pembungkus; kantong kertas untuk popok
sekali pakai; kantong makan siang dari kertas atau plastik; kantong makan siang daro kertas; kantong penyimpanan makanan
dari plastik untuk penggunaan rumah tangga; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik
PP; kantong plastik untuk es kemasan; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk keperluan rumah tangga;
kantong plastik untuk keperluan umum; kantong plastik untuk memasak di oven; kantong plastik untuk membuang makanan
tengik; kantong plastik untuk membuang popok bekas; kantong plastik untuk memuat popok bekas; kantong plastik untuk
mengamankan barang-barang berharga; kantong plastik untuk mengawetkan makanan tengik; kantong plastik untuk
pembuangan limbah hewan peliharaan; kantong plastik untuk pembuangan pakaian dalam; kantong plastik untuk
pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong plastik untuk
penghilang bau; kantong plastik untuk popok sekali pakai; kantong plastik untuk produk makanan; kantong sampah dari kertas
atau plastik; kantong sampah dari plastik untuk popok sekali pakai; kantong sampah kertas untuk keperluan rumah tangga;
kantong sampah plastik; kantong sampah plastik untuk keperluan rumah tangga; kantong sampah plastik untuk membuang
sampah/limbah hewan peliharaan; kantong sandwich dari kertas; kantong sandwich dari kertas atau plastik; kantong sandwich
plastik; kantong sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kantong surat yang terbuat dari kertas; kantong untuk
alat tulis; kantong untuk memasak dengan microwave; kantong untuk pesta dari plastik; kantong-kantong terbuat dari kertas
atau plastik; kanvas dan papan seniman; kanvas sutra untuk melukis; kanvas untuk melukis; kapsul kertas cappuccino
kosong; kapsul kertas coklat kosong; kapsul kertas teh kosong; kapsul kopi ginseng kosong dari kertas; kapsul kopi jelai
kosong dari kertas; kapsul kopi kosong dari kertas; kapur; kapur papan tulis; kapur penanda; kapur penjahit; kapur tulis; kapur
untuk litografi; kapur untuk papan tulis; karangan bunga hias kertas untuk pesta; kardus pembawa makanan dan minuman;
kardus yang terbuat dari kertas mulberry [senkasi]; karet gelang [keperluan kantor]; karet gelang untuk mengikat barang
[keperluan kantor atau rumah tangga]; karikatur; karton; karton bergelombang; karton bristol; karton kardus; karton telur yang
terbuat dari kertas; karton*; kartrid tinta untuk pena; kartrid tinta untuk pulpen; kartu Natal; kartu acara; kartu alas gelas/piring;
kartu bergambar; kartu berlubang untuk alat tenun Jacquard; kartu bertuliskan salam universal; kartu bisbol; kartu catatan;
kartu catatan kosong; kartu catatan sosial; kartu dagang; kartu debit tidak bersandi; kartu flash [bahan ajar]; kartu hadiah;
kartu indeks [alat tulis]; kartu informasi tercetak; kartu kertas (kosong) untuk merekam data; kartu kosong; kartu kredit (bukan
magnetik); kartu kredit, kartu hadiah, dan kartu telepon yang tidak dikodekan secara magnetis; kartu kunjungan; kartu liburan;
kartu loyalitas tidak bersandi; kartu menu; kartu menu yang digantung di pintu dari karton; kartu motivasi; kartu nama; kartu
pengumuman [alat tulis]; kartu penilaian; kartu perdagangan olahraga; kartu perdagangan yang dikoleksi; kartu perdagangan,
selain untuk permainan; kartu pernikahan; kartu pos; kartu pos gambar; kartu pos kosong atau dicetak sebagian; kartu resep
dicetak; kartu respons surat tercetak; kartu skor golf; kartu tagihan tidak bersandi; kartu tempat duduk; kartu tercetak; kartu
tercetak dan dokumen administrasi pribadi tanpa pengkodean magnetik kertas atau kardus untuk dijual kepada organisasi
penerbit, yang terdiri dari area yang dapat dibaca mesin, yaitu, kartu identitas, kartu telepon, cek, kartu kredit, kartu bank,
paspor, dokumen visa, surat izin mengemudi , kartu kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk, izin untuk tinggal, dan kartu
untuk menunjukkan kredensial profesional medis; kartu trivia [bahan ajar]; kartu tunai tidak bersandi; kartu ucapan; kartu
ucapan musikal; kartu ucapan pop-up; kartu ucapan selamat; kartu ucapan tercetak dengan informasi elektronik yang
tersimpan di dalamnya; kartu ulang tahun; kartu undangan; kartu untuk alas minuman; kartu untuk digunakan dengan
pembungkus kado; kartu-kartu; kartu-kartu (bukan magnetik); kartu-kartu perdagangan; kartu-kartu terbuat dari kertas; kartun
koran [barang cetakan]; karung kertas; karya kaligrafi; karya seni dari kertas atau karton; karya seni kardus; karya seni kertas;
karya seni litograf; kasa-gami [kertas diminyaki untuk payung kertas]; kaset kertas dan kartu untuk merekam program
komputer; kasus cap; kasus paspor dari kulit; kasus stensil; katalog; katalog belanja rumah; katalog pesanan surat; katalog
yang berkaitan dengan perkakas dan peralatan musik; katalog yang menampilkan barang dagangan permainan komputer;
katalog yang terkait dengan peralatan telekomunikasi, telepon mobil perangkat elektronik genggam dan digital mobil untuk
mengirimkan dan menerima panggilan telepon, faks, surat elektronik, video, pesan singkat, musik, pekerjaan audiovisual dan
multimedia lainnya serta data digital lainnya; katalog yang terkait dengan perangkat komputer; kebutuhan alat tulis dan kantor,
kecuali furnitur; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kantong semen dari kertas; kemasan kantong
semen dari plastik; kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang
dirancang untuk mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton;
kemasan wadah selulosa yang diregenerasi; keperluan kantor [kecuali perabot]; keperluan kantor, kecuali furnitur; kerajinan
kertas [seni dan kerajinan]; keranjang meja untuk aksesori meja; kertas HVS; kertas amplop; kertas anti jamur; kertas
belanjaan; kertas beras *; kertas berbentuk pita untuk pembungkus kado; kertas bercahaya; kertas bergalur [media
bergelombang]; kertas bergelombang; kertas bubur kayu; kertas buram; kertas catatan; kertas catatan berperekat; kertas
catatan dengan perekat; kertas catatan tablet; kertas cetak; kertas cetak digital; kertas cetak dye-sublimation; kertas cetak
laser; kertas cetak offset untuk pamflet; kertas crêpe untuk keperluan rumah tangga; kertas dan karton; kertas dan karton dan
barang-barang terbuat dari bahan itu, yaitu, buku, boks, kartu, amplop, buku catatan, kalendar; kertas dan plastik untuk
kemasan; kertas daur ulang; kertas dekoratif dicetak; kertas dilaminasi; kertas dilekatkan; kertas direktori; kertas duplikat;
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kertas elektrostatik; kertas file; kertas fluorescent; kertas fotokopi; kertas fotokopi [alat tulis]; kertas fotokopi berlapis plastik;
kertas fotokopi tanpa karbon; kertas gading; kertas gambar; kertas grafik; kertas grafik untuk menggambar dan membuat
sketsa; kertas ikatan daur ulang; kertas ikatan lilin; kertas ikatan sintetis; kertas isap; kertas kado; kertas kakao kosong; kertas
kalender; kertas kaligrafi; kertas kalkir; kertas kanvas; kertas karbon; kertas karton; kertas karton kosong; kertas karton putih;
kertas karton take-out untuk makanan; kertas karton untuk mengirimkan barang; kertas kartu nama [setengah jadi]; kertas
kartu pos; kertas komputer; kertas konstruksi; kertas kop surat; kertas kopi barley kosong; kertas kopi kosong; kertas koran;
kertas kraft; kertas krep; kertas kue dekorasi; kertas kulit bawang; kertas kulit imitasi; kertas label; kertas label gantung; kertas
lepas; kertas lilin; kertas magnetik; kertas majalah; kertas memerintah; kertas mesin tik; kertas mulsa; kertas musik; kertas
offset; kertas origami; kertas pelapis; kertas pembungkus; kertas pembungkus dekoratif; kertas pembungkus kado; kertas
pembungkus kado logam; kertas pembungkus makanan; kertas pembungkus mesiu; kertas pembungkus untuk permen; kertas
pemeriksaan; kertas penanda; kertas pencetak foto; kertas pengaman; kertas pengisi; kertas penutup; kertas penutup kursi
toilet; kertas penyerap; kertas peraga kartu; kertas perak; kertas perkamen; kertas plastik; kertas rak; kertas reproduksi; kertas
ringan yang digunakan dengan kertas karbon untuk menghasilkan banyak salinan.; kertas ringan yang digunakan dengan
kertas karbon untuk menghasilkan banyak salinan. [alat tulis]; kertas sarang lebah; kertas saring; kertas selofan moistureproof;
kertas seni; kertas sensitif panas; kertas serat; kertas serat kayu; kertas serbet; kertas sertifikat stok; kertas setengah jadi;
kertas sintetis; kertas stensil [kertas stensil]; kertas tahan air; kertas tahan asam; kertas tahan panas; kertas teh kosong;
kertas tempel; kertas termal dilapisi; kertas termal dilapisi industri untuk pencetakan; kertas termal industri yang tidak dilapisi
untuk pencetakan; kertas termal tanpa pelapis; kertas tissue kering; kertas tisu; kertas tisu untuk membuat kertas stensil;
kertas toilet; kertas transfer panas; kertas transmisi faksimili; kertas tulis; kertas tulis dan amplop [alat tulis]; kertas tulis dengan
kualitas tinggi (bond paper); kertas untuk cek bank; kertas untuk cek perjalanan; kertas untuk digunakan dalam industri seni
grafis; kertas untuk digunakan dalam pembuatan kantong teh; kertas untuk digunakan dalam pembuatan tirai bedah; kertas
untuk digunakan dalam pembuatan wallpaper; kertas untuk keperluan industri; kertas untuk keperluan rumah tangga; kertas
untuk keperluan rumah tangga dan industri; kertas untuk kertas kop surat; kertas untuk melukis dan kaligrafi; kertas untuk
memasak; kertas untuk membuat tas dan karung; kertas untuk mencetak foto; kertas untuk mencetak foto [tidak peka secara
kimia]; kertas untuk menutupi buku; kertas untuk menyimpan buku; kertas untuk mesin rekaman; kertas untuk pembungkus
bunga dan pajangan bunga; kertas untuk pembungkus dan pengemasan; kertas untuk radiogram; kertas untuk tabel
pemeriksaan medis; kertas xerografis; kertas yang mengandung mika; kertas yang mengkilap dan transparan; kertas yang
sekali pakai; kertas*; kertas-kertas kemasan; kit kertas seni dan kerajinan anak-anak; kit pembuangan kantong plastik untuk
pembuangan rumput dan daun; klip kertas; klip pengikat; klip surat; klip uang; klip uang dari logam mulia; klip uang logam; klip
uang, bukan dari logam; klip untuk dokumen; klip untuk pemegang lencana nama [keperluan kantor]; klise-klise; kohzo-gami
[kertas yang terbuat dari kertas mulberry]; kolase; kolator untuk penggunaan kantor; komik; kompas [instrumen gambar];
komplotan sudut [instrumen gambar]; koran; koran harian; koran untuk sirkulasi umum; kotak alat tulis; kotak alat tulis (alat
tulis); kotak cat; kotak cat dan kuas; kotak cat untuk digunakan di sekolah; kotak cek; kotak dari karton; kotak display kardus;
kotak display kertas; kotak display kertas atau kardus; kotak display stiker terbuat dari karton; kotak file untuk penyimpanan
catatan bisnis dan pribadi; kotak file untuk penyimpanan majalah; kotak geser [instrumen gambar]; kotak hadiah dari kardus;
kotak hadiah dari karton atau kertas; kotak hadiah dari kertas; kotak hadiah kertas; kotak kardus; kotak kardus dilipat; kotak
kardus untuk pesta; kotak karton bergelombang; kotak karton untuk kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan
kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kerajinan
untuk konstruksi model dari bubur kertas; kotak kertas; kotak kertas atau kardus; kotak kertas untuk menyimpan kartu ucapan;
kotak kertas yang bisa dilipat; kotak kue dari kardus; kotak kue dari karton; kotak papan serat; kotak pena; kotak pena dan
pensil; kotak pensil; kotak penyimpanan foto; kotak penyimpanan rekaman bergelombang; kotak penyusunan; kotak
persediaan sekolah yang terdiri dari berbagai kombinasi persediaan sekolah terpilih, yaitu, alat tulis, pena, pensil, pensil
mekanik, penghapus, penanda, krayon, pena penanda berwarna, map, buku catatan, kertas, busur derajat, klip kertas,
peruncing pensil, alat genggam dipasang pada pensil/pena untuk menulis, lem dan penanda buku; kotak pesta dari karton
atau kertas; kotak pizza dari kardus; kotak tampilan yang terbuat dari karton; kotak topi kardus; kotak topi kertas; kotak untuk
dokumen; kotak untuk instrumen gambar; kotak untuk menggambar; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus; kotakkotak untuk cap [segel]; krayon; krayon lilin; krayon litograf; kuas cat; kuas pelukis; kuas tulis; kuas untuk dekorator; kuas
untuk melukis; kuas untuk melukis kaligrafi; kuda-kuda untuk kanvas-kanvas lukisan para pelukis; kuda-kuda untuk melukis;
kue toppers kertas; kuesioner yang dicetak; kuliah cetak; kunci mesin tik; kupon dicetak; kupon diskon dicetak; kurikulum
cetak; kurva menggambar; kurva penyusunan; label alamat; label bagasi dari kardus; label bagasi tercetak; label botol anggur
handpainted kertas; label dari karton; label dari kertas; label gantung dari kardus; label harga; label harga kardus; label harga
kertas; label kecil tercetak atau dekoratif yang ditempel ke sebuah buku; label kertas; label kertas atau karton; label kertas
bagasi; label kertas dicetak; label kertas kosong atau sebagian dicetak; label kertas menghapus basah; label penanda; label
pengiriman kertas; label perekat kertas; label perekat untuk dicetak dengan informasi medis personal [bukan dari tekstil]; label
termal yang belum dicetak; label, bukan dari tekstil, untuk kode batang; laci kertas; laci kertas beraroma; laci kertas, diberi
wewangian atau tidak; lakban; laminator dokumen untuk penggunaan kantor; lapisan (plastik) untuk membungkus makanan;
lapisan tipis plastik untuk pembungkus; laporan hukum; laporan konsumen yang dicetak; laporan penelitian tercetak; laporan
tahunan [publikasi tercetak]; laporan tercetak; latihan dan spanduk kertas senam; lead pensil; lem arabic untuk alat tulis atau
keperluan rumah tangga; lem gelatin alga merah untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem gelatin untuk keperluan
alat tulis atau rumah tangga; lem glitter untuk keperluan alat tulis; lem kain untuk keperluan rumah tangga; lem kertas; lem
lateks untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem pena untuk keperluan alat tulis; lem rumput laut untuk alat tulis; lem
untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; lem untuk keperluan alat tulis; lem untuk keperluan rumah tangga; lem untuk
penggunaan kantor; lemari untuk alat tulis [keperluan kantor]; lembar informasi; lembar informasi yang dicetak; lembar
instruksi; lembar jawaban yang dicetak; lembar kontrol kelembaban kertas atau plastik untuk kemasan bahan makanan;
lembar musik; lembar polypropylene untuk pembungkus; lembar prangko peringatan perayaan; lembar skor; lembar tinta
untuk duplikator; lembar tinta untuk mesin reproduksi dokumen; lembar tinta untuk reproduksi gambar di industri percetakan;
lembar viscose untuk pembungkus; lembaran kertas [alat tulis]; lembaran kertas atau plastik penyerap untuk kemasan bahan
makanan; lembaran kertas untuk mencatat; lembaran musik tercetak; lembaran perekat plastik yang dilapisi untuk tampilan,
pelindung, dan peningkatan iklan, papan tanda/sign, tampilan, label, grafik, dan dekorasi, yaitu perekat pada media cetak dan
perekat pada lapisan tipis pelindung; lembaran plastik berlapis perekat untuk keperluan alat tulis; lembaran plastik berperekat
untuk rak pelapis; lembaran plastik tembus cahaya untuk keperluan kantor; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus
dan pengemasan; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan dan barang-barang cetakan dan bahanbahan kertas; lembaran selulosa reklamasi untuk pembungkus; lembaran selulosa reklamasi untuk pembungkus [kertas
plastik]; lembaran tipis plastik untuk pengemasan dan pembungkus; lencana kardus; lencana kertas; lengan plastik untuk
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memegang kartu bisbol; lengan untuk memegang dan melindungi prangko; linen meja dari kertas; liner yang tidak dipasang
untuk kotak kotoran hewan peliharaan; liners kotak kucing dalam bentuk kantong plastik; litograf; litograf berbingkai; litograf
yang dibingkai; lukisan; lukisan [gambar], dibingkai atau dibingkai; lukisan mitt untuk mengaplikasikan cat; majalah; majalah
[majalah berkala]; majalah berkala; majalah cetak; majalah cetak di bidang drama; majalah cetak di bidang film; majalah cetak
di bidang musik; majalah cetak di bidang pariwisata; majalah cetak di bidang seni figuratif; majalah cetak di bidang tari;
majalah daftar televisi; majalah dalam bidang bola basket, katalog dalam bidang bola basket, program-program permainan
commemorative dan suvenir yang berkaitan dengan bola basket, kertas yang digantung (paper pennants), alat tulis menulis,
alat tulis menulis bertipe portofolio, kartu undangan, sertifikat yang telah dicetak, kartu ucapan, kartu ucapan Natal, kartu
ucapan liburan, lembar informasi statistik untuk topik-topik bola basket; majalah dalam penerbangan; majalah dibidang cerita
buku komik, papan cerita dan karya seni; majalah fitur umum; majalah komputer; majalah musik; majalah perjalanan; majalah
poster; majalah-majalah; makalah elektrokardiograf; makalah publikasi; malam penyegel; manual; manual [buku pegangan];
manual instruksi permainan komputer; manual komputer; manual pelatihan; manual pengguna komputer; manual program
komputer; manual tercetak; map; map lembaran lepas; map plastik; map surat; map untuk kertas; master roh untuk
mimeographing; mata pena; mata pena dari emas; mata pena untuk alat tulis; materi instruksional tercetak tentang
telekomunikasi; materi pelatihan tercetak; materi pemasaran dan promosi dalam bentuk cetak; materi pendidikan tercetak;
materi pendidikan untuk tujuan pengajaran [kecuali peralatan]; materi pengajaran, pendidikan, dan pengajaran yang dicetak;
materi promosi tercetak; materi promosi tercetak, termasuk selebaran, buku catatan, dan brosur yang menampilkan dan
memberikan informasi di bidang produk pertanian dan hortikultura; menambahkan kertas mesin; mencetak dalam sifat
gambar; menelusuri jarum untuk keperluan menggambar; mengatur kotak untuk menggambar; menggambar kuas;
menghapus perisai; menghapus produk; menu yang dicetak; menulis atau menggambar buku; menulis papan tulis; menyegel
senyawa untuk keperluan alat tulis; menyegel wafer; menyoroti pena; menyoroti penanda; mesin cetak label; mesin cetak label
[keperluan kantor]; mesin cetak label untuk keperluan rumah tangga atau alat tulis; mesin cetak printwriter; mesin dispenser
klip kertas otomatis untuk penggunaan kantor atau alat tulis; mesin franking untuk penggunaan kantor; mesin huruf kantor;
mesin kantor decollating; mesin kertas; mesin kertas lipat untuk penggunaan kantor; mesin kertas untuk penggunaan kantor;
mesin ketik dan alat alat kantor (kecuali perabot); mesin laminating untuk penggunaan rumah dan kantor; mesin pelabelan
kantor; mesin pembatalan prangko; mesin penandaan untuk mencegah penipuan; mesin pengalamatan; mesin pengasah
pensil, listrik atau non-listrik; mesin pengikat spiral untuk penggunaan kantor; mesin pengisi kertas untuk penggunaan kantor;
mesin penjilid buku untuk penggunaan kantor; mesin penjilid dokumen untuk penggunaan kantor; mesin penjilid kertas untuk
penggunaan kantor; mesin penyegel amplop untuk kantor; mesin penyegel untuk kantor; mesin peraut pinsil elektrik atau tidak
elektrik; mesin perekat untuk penggunaan rumah dan kantor; mesin stapel [keperluan kantor]; mesin stencilling; mesin stensil;
mesin tik; mesin tik dan keperluan kantor (kecuali perabot kantor); mesin tik dan perkeperluanan kantor [kecuali furnitur];
mesin tik elektronik; mesin tik listrik; mesin tik mesin tik; mesin tik, listrik atau non-listrik; mesin tulis jenis kantor; mesin tulis
manual dan elektrik; mesin untuk memasukkan surat untuk penggunaan kantor; mimeografi [duplikator]; mistar / penggaris
persegi untuk menggambar; mistar / penggaris untuk menggambar; mistar / penggaris untuk merancang; mizuhiki [string
kertas upacara Jepang]; mobil model skala [ornamen] dari bubur kertas; mobil model skala [ornamen] dari kardus; mobil model
skala [ornamen] kertas; model [ornamen] terbuat dari bubur kertas; model [ornamen] terbuat dari kardus; model [ornamen]
terbuat dari kertas; model anatomi untuk keperluan pengajaran dan pendidikan; model arsitek; model kendaraan [ornamen]
terbuat dari bubur kertas; model kendaraan [ornamen] terbuat dari kardus; model kendaraan [ornamen] terbuat dari kertas;
model lilin, bukan untuk keperluan gigi; model mobil [ornamen] terbuat dari kardus; model mobil [ornamen] terbuat dari kertas;
model mobil [ornamen] yang terbuat dari bubur kertas; model mobil miniatur [ornamen] dari bubur kertas; model mobil miniatur
[ornamen] dari kardus; model mobil miniatur [ornamen] kertas; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari bubur kertas;
model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari kardus; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari kertas; model skala
[ornamen] dari bubur kertas; model skala [ornamen] dari kardus; model skala [ornamen] kertas; model tiga dimensi untuk
tujuan pendidikan; monograf; mount fotografi atau seni kertas atau karton; mural dalam sifat karya seni litograf; mural dalam
sifat lukisan; mural dalam sifat poster; mural dalam sifat tempelan [decalcomanias]; mural di alam decalcomanias; mural di
sifat gambar; mural di sifat lukisan [gambar]; mural di sifat stiker; mural foto; mural yang dilukis; nama lencana [keperluan
kantor]; nama lencana kertas; nama lencana plastik [keperluan kantor]; nama pemegang lencana [keperluan kantor]; nampan
pena; nampan surat; nampan untuk memegang instrumen gambar; nampan untuk memegang instrumen penyusunan;
nampan untuk memilah dan menghitung uang; notasi musik (barang cetakan); notebook dengan spiral; notebook kertas;
notebook kertas kosong; notebook perjalanan; notebook stenograf; notes bergambar; novel; novel grafis; novel roman;
oleograf; omikuji [tempat keramat] [lembaran kertas yang dicetak digunakan untuk meramal]; organ rumah; organizer untuk
penggunaan alat tulis; ornamen [patung] terbuat dari kardus; ornamen [patung] terbuat dari kertas; ornamen [patung] yang
terbuat dari papier mâché; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari karton; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari
kertas; ornamen dalam bentuk miniatur yang terbuat dari bubur kertas; ornamen pesta dari kertas; ornamen yang terbuat dari
bubur kertas; ornamen yang terbuat dari karton; ornamen yang terbuat dari kertas; packing [bantalan, isian] bahan kertas;
pajang spanduk kertas; pajangan spanduk karton; pajangan spanduk kertas; paku payung; palet cat air; palet seniman; palet
untuk pelukis; pamflet; pamflet di bidang penjualan real estat; pamflet iklan; pamflet tercetak; panduan belajar; panduan cetak;
panduan huruf; panduan kegiatan mengajar cetak; panduan penggunaan perangkat keras komputer tercetak; panduan
penomoran; panduan program televisi; panduan saku referensi cepat [barang cetakan]; panduan strategi untuk permainan;
panduan strategi untuk permainan, tercetak; panduan sudut [instrumen gambar]; panel kanvas untuk seniman; panji-panji
kertas; panji-panji yang terbuat dari kertas; pantograf [instrumen gambar]; papan alas; papan bubur kayu [alat tulis]; papan cat
air; papan gambar; papan gambar [artikel pelukis]; papan gambar dan lukis (dari) karton; papan gambar membingkai alas;
papan giling; papan iklan cetak dari karton; papan iklan cetak kertas; papan iklan dari kertas atau kardus; papan iklan kertas
atau karton; papan iklan kertas atau karton cetak; papan iklan tercetak dari karton; papan iklan tercetak dari kertas; papan
iklan tercetak dari kertas atau karton; papan iklan yang dibuat dari bahan kardus; papan iklan yang terbuat dari kertas dan
karton; papan ilustrasi; papan kardus; papan kertas; papan kertas atau kardus; papan klip; papan magnetik [keperluan kantor];
papan magnetik untuk kegiatan penjadwalan dan janji temu; papan memo [keperluan kantor]; papan nama dari kertas atau
karton; papan pangkuan untuk membaca dan menulis; papan pemasangan; papan poster; papan sketsa; papan tulis; papan
tulis kecil; papan tulis kering (dry erase); papan tulis putih; papan tulis untuk penggunaan sekolah dan rumah; papan warna
[karton berwarna]; paper embossers [keperluan kantor]; paspor [dokumen identifikasi yang tidak dikodekan secara magnetis];
pasta dan perekat lainnya untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; pasta model; pasta pati untuk alat tulis; pasta tinta
merah digunakan untuk segel; pastel; pastel [pensil]; pastel artis; pastel minyak; pati perekat [perekat] untuk keperluan alat
tulis atau rumah tangga; patung-patung dari bubur kertas; payung kertas koktail; pedoman referensi perangkat keras komputer
tercetak; pegangan (tempat) untuk prangko [segel]; pegangan cat rol; pelajaran tercetak; pelat alamat; pelat alamat untuk
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mesin pengalamatan; pelembab [keperluan kantor]; pelembab jari untuk membantu menghitung uang kertas serta menyusun
dan menyortir kertas.; pelembab untuk permukaan yang dilumuri [keperluan kantor]; pelindung titik pensil; pelubang kertas
[keperluan kantor]; pelubang kertas elektrik [keperluan kantor]; pembagi indeks; pembagi notebook; pembagi pengikat cincin;
pemberat kertas; pembuat kertas [keperluan kantor]; pembuka surat; pembuka surat dari logam mulia; pembuka surat listrik;
pembungkus (alat tulis); pembungkus botol kertas atau kardus; pembungkus kedap air; pembungkus koin dari kertas;
pembungkus plastik; pembungkus rumah sekali pakai kertas atau selulosa untuk digunakan dalam pelatihan anak-anak anjing;
pembungkus-pembungkus terbuat dari kertas; pemegang (tempat) buku cek dan buku tabungan; pemegang (tempat) cetak
biru [alat tulis]; pemegang (tempat) kapur; pemegang (tempat) kartu golf; pemegang (tempat) kartu nama di meja; pemegang
(tempat) kertas atau buku; pemegang (tempat) surat; pemegang (tempat) untuk notes; pemegang buku resep [alat tulis];
pemegang halaman; pemegang kertas tulis; pemegang klip kertas; pemegang korespondensi; pemegang paspor dari kulit;
pemegang pena; pemegang stapler; pemegang staples; pemegang tiket kertas; pemodelan tanah liat untuk anak-anak;
pemotong kertas [keperluan kantor]; pemotong kertas untuk keperluan kantor; pena; pena [keperluan kantor]; pena baja; pena
baja, yaitu, styluses atau pena stencil; pena berwarna; pena dari logam mulia; pena gambar; pena glitter untuk keperluan alat
tulis; pena jel; pena kaligrafi; pena koreksi; pena label telinga untuk menandai ternak; pena marker; pena penanda; pena
penanda dari kain tebal (felt); pena seniman; pena seniman kayu terbakar listrik; pena teknik; pena tinta; pena tinta gel; pena
ujung serat; pena untuk menandai [alat tulis]; pena untuk menulis; pena-pena pemberi tanda untuk menulis diatas papan tulis
putih; penahan buku [alat tulis]; penajam pensil; penajam pensil listrik; penajam pensil non-listrik; penajam pensil, listrik atau
non-listrik; penajam pensil, mekanik; penajam untuk pensil kosmetik; penajam untuk pensil mekanik; penanda; penanda buku;
penanda buku dari kulit; penanda buku dari logam mulia; penanda buku, bukan dari logam mulia; penanda dokumen
[menyoroti pena]; penanda halaman dokumen [bendera penanda halaman]; pencakar [penghapus] untuk kantor; pencetak
kartu kredit yang dioperasikan secara manual; pencetak kartu kredit, non-listrik; pencopot kawat jepretan; penekan stapel
[stapler non-listrik]; pengaduk cat [bahan seniman]; pengaduk dan dayung cat [bahan seniman]; pengatur (organizer) meja;
pengatur meja [alat tulis]; pengemasan wadah kardus; pengencang kertas; penggaris; penggaris gambar; penghancur kertas;
penghancur kertas untuk penggunaan kantor; penghapus; penghapus kapur; penghapus karet; penghapus papan tulis;
penghapus papan tulis [penghapus kapur]; penghapus pena; penghapus pensil; penghapus pensil-atas; penghapus tinta;
penghapus tinta cair; penghargaan tercetak; pengikat lepas; pengikat resep; pengikat untuk penggunaan kantor; pengiriman
kontainer kardus; pengorganisir pribadi; penguasa yang tidak lulus; penjepit kertas; penjepit untuk kantor; penjilid tiga cincin;
pennons terbuat dari kertas; pensil; pensil arang; pensil batu tulis; pensil cat air; pensil dengan penghapus; pensil ditarik;
pensil gambar; pensil grafit; pensil koreksi; pensil koreksi untuk mengetik; pensil lukis; pensil mekanik; pensil seniman; pensil
warna; penulisan cek kantor dan mesin ukiran; penumpu telepon; penunjuk halaman buku; penutup baki gigi dari kertas;
penutup baki kertas; penutup furnitur dari kertas, tidak dipasang; penutup kertas untuk wadah; penutup meja pijat dari kertas;
penutup notebook; penutup paspor dari kulit; penutup pelindung untuk lembaran kertas dan halaman buku; penutup rol cat;
penyerap noda; penyimpanan album untuk printwheels dan typeballs mesin tik; penyokong dari kardus untuk menjilid buku;
penyortir dokumen [keperluan kantor]; penyortir memo; peralatan dan mesin stensil; peralatan menulis yang terbuat dari serat;
peralatan pelabelan tangan; peralatan permainan peran dalam sifat manual; perangkat mekanis untuk mencetak rincian kartu
pembayaran ke kertas untuk penggunaan kantor; perangko; perangko dokumen karet; perangko kesan; perangko penanda;
perangko penomoran; perangko peringatan perayaan [segel]; perangko segel; perangko tanggal [daters]; perangko tinta;
perekat [lem] untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; perekat film plastik yang digunakan untuk memasang gambar;
perekat lapisan tipis untuk kemasan; perekat plastik untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; perekat plastik
untuk keperluan rumah tangga atau rumah tangga; perekat stiker cetak; perekat untuk alat tulis menulis; perekat untuk
keperluan alat tulis; perekat untuk keperluan rumah tangga; perekat untuk keperluan tulis menulis dan rumah tangga;
perencana bulanan; perencana desktop; perencana hari; perencana mingguan; perencana tahun; perforator kantor; perisai
[segel kertas]; perisai pena saku; perlengkapan sekolah [alat tulis]; perlengkapan seni dan kerajinan cat; perlengkapan seni
dan kerajinan tanah liat; peta; peta dinding; peta dinding bergambar; peta dinding bergambar untuk tujuan pendidikan; peta
geografis; peta jalan; pewarna akrilik; photomurals; pin papan gabus; piring cat air seniman; piring stensil; piring ukiran; pisau
kertas [pembuka surat]; pita barcode; pita bertinta untuk mesin tik; pita cerutu; pita dan pita kertas untuk pembungkus kado;
pita elastis untuk kantor; pita kertas; pita kertas dan busur, selain hiasan rambut; pita kertas dan busur, selain pakaian laki-laki;
pita kertas untuk kalkulator; pita kertas untuk mesin hitung; pita kertas untuk pembungkus kado; pita kertas, selain hiasan
pakaian atau rambut; pita kertas, selain hiasan rambut; pita kertas, selain pakaian laki-laki; pita koreksi [keperluan kantor]; pita
koreksi untuk mengetik; pita mesin kantor; pita mesin tik; pita penjilid buku; pita perekat untuk keperluan alat tulis; pita perekat
untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; pita perekat untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; pita perekat
untuk kertas karton; pita printer dot matrix; pita tinta; pita tinta untuk mesin ketik; pita tinta untuk printer komputer; pita untuk
printer label genggam [keperluan kantor]; plakat dari kertas atau karton; plakat karton; plakat kertas; plakat kertas atau karton;
plastik cling film, dapat diperpanjang, untuk paletisasi; plastik tipis lembaran untuk pelindung makanan (wrapping); plastik
untuk pemodelan; pod kertas cappuccino kosong; pointer grafik, non-elektronik; pointer grafik, non-listrik; pola cetak untuk
membuat pakaian; pola cetak untuk menjahit; pola cetakan untuk kaos dan switer lengan panjang; pola desain bordir dicetak
di atas kertas; pola dicetak untuk membuat gaun; pola menjahit; pola penelusuran; pola rajutan; pola tercetak; pola untuk
membuat pakaian; pola untuk menjahit; polong kopi ginseng kertas kosong; portofolio dokumen [alat tulis]; portofolio dokumen
seperti surat referensi, laporan peringkat, dan sertifikat pelatihan yang mendokumentasikan pencapaian profesional [album
foto]; portofolio jenis alat tulis; poster; poster dipasang; poster gambar; poster kertas; poster mural dinding; poster mural
dinding anak-anak; poster yang dilepas; poster yang terbuat dari kertas; potret; prangko [segel]; prangko peringatan perayaan;
prangko yang dihapuskan; printer label elektronik genggam; printer label genggam [keperluan kantor]; produk-produk cetakan;
produk-produk kertas yang sekali pakai; program acara; program acara cinderamata; program cinderamata; program
perangkat lunak dan program pemrosesan data dalam bentuk cetak; prospektus; publikasi cetak dan materi yang berkaitan
dengan layanan perbankan dan keuangan serta kartu kredit atau layanan kartu kredit; publikasi cetak, formulir (cetak);
publikasi cetak, manual dan dokumentasi, buku, sebagai bagian dari musik secara keseluruhan; publikasi cetak, termasuk
buku, majalah, buletin, koran; publikasi pendidikan; publikasi perangkat keras komputer tercetak; publikasi tercetak; publikasi
tercetak yang terkait dengan teknologi, teknologi digital dan gawai; publikasi tercetak perangkat keras komputer; publikasi
tercetak yang berkaitan dengan komputer; publikasi tercetak, yaitu, brosur, buklet, dan bahan pengajaran di bidang
pengenalan produk dan promosi; publikasi yang terkait dengan teknologi, teknologi digital dan gawai tercetak; puisi dicetak
berbingkai; pulpen; pulpen fountain; pulpen untuk membuat sketsa; pulpen untuk menandai [alat tulis menulis]; rak (tempat)
meja untuk dokumen; rak dapur printer; rak dokumen [cetakan]; rak file dokumen; rak kertas [keperluan kantor]; rak stempel
dokumen; rak surat; rancangan; rautan; rautan pensil; reglets printer; rencana arsitektur; rencana cetak; rencana dan
spesifikasi arsitektur; renda kertas; replika kerangka manusia dan hewan, atau bagian kerangka, dan fosil untuk tujuan
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pendidikan; representasi grafis; reproduksi grafis; reproduksi lukisan; reproduksi seni cetak; reproduksi seni grafis; resep cetak
dijual sebagai komponen kemasan makanan; roda cetak [keperluan kantor]; rol aplikator cat; rol cat; rol rumah pelukis; rol tinta
untuk mesin kantor; rol untuk mesin tik; sampel biologis untuk digunakan dalam mikroskop [bahan ajar]; sampul [alat tulis];
sampul buku; sampul buku harian; sampul buku kulit; sampul buku latihan; sampul buku perjanjian dari kulit; sampul buku
tabungan; sampul dokumen [alat tulis]; sampul dokumen dari kertas; sampul kertas untuk pot bunga; sampul laporan kertas;
sampul pelindung untuk buku; sampul untuk dokumen; sampul untuk kertas; sampul untuk perencana mingguan; sandaran
buku; sandaran lukisan; sandaran pena; sandaran tangan untuk pelukis; sapu tangan kertas; saputangan kertas; sarung jari
[keperluan kantor]; segel untuk penggunaan kantor; segitiga menjadi instrumen menggambar; sekolah menulis buku;
sekretaris saku; selebaran; selebaran dicetak; selebaran informasi; selebaran informasi farmasi; selebaran promosi; selimut
printer, bukan dari tekstil; selotip [alat tulis]; selotip untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; semprotan kapur;
seni berwarna dan kerajinan pasir; senyawa pemodelan, tanah liat untuk membuat model dan pasta model; senyawa untuk
membuat model; serangkaian buku petunjuk permainan komputer; serbet kertas; serbet meja sekali pakai dari kertas; seri
buku fiksi; seri buku fiksi dan non-fiksi; seri buku non-fiksi; sertifikat cetak; sertifikat deposito; sertifikat penghargaan tercetak;
set cetak, portable [keperluan kantor]; set gambar; set meja; set melukis untuk anak-anak; set melukis untuk seniman; set
pensil warna; shoji-gami [kertas untuk partisi geser Jepang]; siaran pers yang dicetak; sikat penghapus debu; sikat seniman;
sisir kembang; sketsa; souvenir untuk program acara; spanduk; spanduk kertas; spesimen tulisan tangan untuk disalin; spidol
kering (dry erase); spidol kulit; spidol menghapus basah; spidol tongkat cat; spidol ujung serat; spidol warna-warni; spidol yang
terasa; stan foto; stan kalender meja; stan meja untuk dokumen; stan pensil; stan untuk alat tulis; stapler; stapler [keperluan
kantor]; stapler listrik untuk kantor; stapler untuk kertas; staples untuk kantor; staples untuk kertas; steatite [penjahit kapur];
stempel alamat; stempel berdiri; stempel karet; stensil; stensil [alat tulis]; stensil alis; stensil dekorasi cappuccino; stensil
dekorasi kopi; stensil dekorasi kue; stensil huruf; stensil kuku; stensil silkscreen; stensil untuk aplikasi kosmetik; stensil untuk
dekorasi makanan dan minuman; stensil untuk dekorasi produk pastry; stensil untuk lukisan wajah; stensil untuk merias wajah;
stensil wallpaper; stensil yang digunakan dalam produksi papan sirkuit elektronik dan komponen elektronik lainnya; stiker;
stiker [alat tulis]; stiker bemper; stiker dan perekat untuk keperluan peralatan tulis atau rumah tangga; stiker dekoratif untuk
helm; stiker dekoratif untuk sol sepatu; stiker dinding; stiker dinding anak-anak; stiker holografik yaitu, lembaran perekat plastik
yang dilapisi untuk tampilan, pelindung, dan peningkatan iklan, papan tanda/sign, tampilan, label, grafik, dan dekorasi.; stiker
khusus untuk mobil; stiker mobil; stiker peka tekanan untuk aplikasi kendaraan; stok gulungan film plastik untuk kemasan; stok
gulungan film plastik untuk kemasan perangkat elektronik; stok gulungan film plastik untuk makanan kemasan; stok rol film
plastik untuk kemasan obat-obatan; stok tiket [kertas cetak]; stopmap; straightedges [instrumen gambar]; strip komik [barang
cetakan]; strip komik koran [barang cetakan]; strip pengikat [penjilid buku]; sudut perekat untuk foto; sudut untuk pemasangan
foto; suplemen majalah untuk surat kabar; surat; surat edaran agama; surat informasi; surat jalan; surat kabar; surat-surat
edaran; taah liur kertas; tab alat tulis yang diperkuat; tabel aritmatika; tabel dicetak; tabel menghitung; tabung kardus; tabung
karton untuk dokumen; tadah liur berlengan dari kertas; tadah liur kertas; tag cek klaim bagasi kertas; tag hadiah dari kertas;
tag karton; tag kertas; tag tas golf dari kertas atau karton; tag termal yang belum dicetak; tag untuk kartu indeks; tali sandang
untuk memegang kartu kertas; tali sandang untuk memegang kartu kunjungan; tanah liat pemodelan polimer; tanda pengenal
kertas; tanda untuk tujuan iklan dan display dari kardus; tanda untuk tujuan iklan dan tampilan dari kertas; tanda-tanda iklan
kardus; tanda-tanda iklan kertas atau karton; tanda-tanda kertas; tanda-tanda kertas dicetak menampilkan nomor meja untuk
digunakan untuk acara-acara khusus; tanda-tanda kertas iklan; tanda-tanda kertas yang dicetak menampilkan nama untuk
digunakan untuk acara khusus; tanda/papan iklan dari karton; tanda/papan iklan dari kertas; tanda/papan iklan dari kertas atau
karton; tanzaku [strip kertas mewah]; tape bag makanan untuk penggunaan freezer; taplak kertas; taplak meja dari kertas; tas
belanja dari plastik; tas belanjaan dari kertas atau plastik; tas hadiah dari kertas; tas hadiah kertas untuk anggur; tas jinjing
yang terbuat dari kertas; tas lemari es; tas pesta dari kertas atau plastik; tas pesta plastik; tas pesta yang terbuat dari kertas;
tas souvenir panji-panji kertas; tas untuk kertas yang digunakan memasak dengan microwave; tatakan gelas dari kertas;
tatakan gelas kertas; tatakan gelas kertas atau karton; tatakan gelas terbuat dari karton; tatakan gelas terbuat dari kertas;
tatakan karton; tatakan meja; tempat alas kartu; tempat alat tulis di meja; tempat buku cek; tempat cek; tempat dokumen [alat
tulis]; tempat dokumen yang dapat diperluas; tempat dokumen yang dapat diperluas [alat tulis]; tempat flip chart; tempat kartu
yang diputar; tempat kuas tulis; tempat kulit untuk agenda dan perencana mingguan; tempat paspor; tempat pembawa flip
chart; tempat pena; tempat pena dan pensil; tempat pensil; tempat pensil dari kulit; tempat prangko [segel]; tempat sampah
[tempat sampah atau kantong sampah]; tempat sertifikat; tempat timah pensil; tempat tinta; tempat untuk instrumen gambar;
tempat untuk kompas [instrumen gambar]; tempat untuk pena dan pensil; tempat untuk pita perekat; tempelan holografik;
tempelan penanda; tempelan tiga dimensi untuk digunakan pada permukaan apa pun; template gambar; template kurva
[instrumen gambar]; template penanda; template penyusunan; tengujosi [kertas yang terbuat dari kertas mulberry]; tesaurus;
tiket; tiket penumpang; tiket pergantian; tiket tercetak; timah pensil; tinta gambar; tinta kaligrafi; tinta koreksi [heliografi]; tinta
logam untuk digunakan dalam kaligrafi; tinta metalik untuk menulis; tinta penanda yang mengandung biologik untuk digunakan
dalam otentikasi objek; tinta stempel; tinta tulis; tinta untuk alat tulis; tinta untuk keperluan alat tulis; tinta untuk pena; tinta
untuk pulpen; tinta*; tips untuk pulpen; tissue kertas kering; tisu dapur; tisu kering; tisu kertas; tisu kertas untuk membersihkan;
tisu kertas untuk menghilangkan kosmetik; tisu kertas untuk menghilangkan make-up; tisu kertas untuk penggunaan kosmetik;
tisu pembersih terbuat dari kertas; tisu selulosa; tisu toilet; tisu wajah kertas; tokoh model [ornamen] yang terbuat dari bubur
kertas; tokoh yang terbuat dari kertas; tongkat grafit; tongkat tinta; tongkat tinta [sumi]; tongkat tulis kapur tulis; toppers pensil;
torinoko-gami [koran Jepang]; transfer kertas dengan setrika; transfer sensitif tekanan [decalcomanias] untuk aplikasi ke
kendaraan; transparan plastik; transparansi [alat tulis]; tulang buatan untuk keperluan instruksi medis [bahan ajar, kecuali
peralatan]; tulisan pegangan; tunggangan gambar terbuat dari karton; tutup pensil; uang kertas; ujung jari karet [keperluan
kantor]; ujung pena keropos; ukiran; ukiran foto; undangan cetak; undangan cetak terbuat dari karton; undangan cetak terbuat
dari kertas; visual yang dicetak; voucher cetak; voucher hadiah dicetak, tidak dikodekan; voucher hadiah tercetak; wadah
bergelombang; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah dari kertas untuk pengemasan dan pengepakan; wadah kemasan
industri dari karton; wadah kemasan industri dari kertas dan karton; wadah kertas biodegradable berbasis pulp untuk dibawa
pulang makanan; wadah krim dari kertas; wadah makanan; wadah pengemasan industri dari kertas atau karton; wadah
pengemasan industri kertas; wadah penyimpanan dari kertas; wadah penyimpanan yang terbuat dari kertas; wadah tinta;
wadah yang terbuat dari karton; wadah yang terbuat dari kertas; wadah, terbuat dari kertas atau karton, untuk es; waslap
terbuat dari kertas; wiper pena===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VITA GOYANG & Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Biru, Merah Muda
: 32
: ===Minuman sari buah; air mineral; limun; minuman air perasan buah dan jus buah; minuman jeli; minuman jus buah tanpaalkohol; minuman ringan; minuman tanpa-alkohol; sari buah tanpa alkohol; sirup===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033756
: 18/05/2021 15:46:06
:
: Hardwood Pte Ltd

: DID2021033757
: 18/05/2021 15:46:28
:
: PT. MITRA AYU JAYA PERKASA

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Kedungdoro 50-C No. 10, Kel. Sawahan, Kec. Sawahan, Surabaya , Kota
Surabaya, Jawa Timur
: Anton Budiman S.H.
: Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430 Kota Jakarta Pusat Dki Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SPARTACRE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam, Putih
: 29
: ===Makanan dan makanan ringan batangan berbahan dasar protein whey dan kedelai; Minuman berbahan dasar susu;
Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau tidak; Minuman susu cair;
Minuman-minuman dengan rasa asam susu/ asam laktat, minuman-minuman mengandung rasa asam susu/ asam laktat;
Susu dan produk susu, termasuk minuman berbahan dasar susu, susu UHT, susu bubuk, dan produk susu yang diperkaya
dengan tambahan nutrisi, vitamin dan/atau mineral; Susu protein; Susu protein dari telur; Susu, produk susu dan pengganti
produk susu; minuman berdasarkan pengganti susu fermentasi; produk nutrisi olahraga berbasis susu; protein susu untuk
konsumsi manusia; protein whey; susu cair atau susu bubuk dengan protein susu untuk orang dewasa dan orang tua===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021033758
: 18/05/2021 15:48:27
:
: VV EHOUSE PTE. LTD.

540 Etiket

: 160 Robinson Road, #15-10 Singapore Business Federation Center, Singapore
068914
: Anton Budiman S.H.
: Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430 Kota Jakarta Pusat Dki Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VV EHOUSE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Merah, Hitam, Putih
: 35
: ===Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Jasa publisitas; Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman
web di Internet; Manajemen file terkomputerisasi; Optimisasi Mesin Pencari; Penghimpun informasi ke dalam basis data
komputer; Penyebaran bahan untuk iklan; analisis harga biaya; bantuan manajemen bisnis; bantuan manajemen komersial
atau industri; faktur; iklan bayar per klik; informasi bisnis; investigasi bisnis; jajak pendapat; jasa pengadaan kerjasama, untuk
keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk
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dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; jasa periklanan; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet;
kompilasi statistik; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi organisasi bisnis; layanan agen ekspor-impor; layanan perantara
komersial; layanan perbandingan harga; manajemen kantor yang terkomputerisasi; memberikan informasi bisnis melalui situs
web; memperbarui dan memelihara data dalam database komputer; memperbarui materi iklan; pelelangan; pelelangan online;
pemasaran; pencarian data dalam file komputer untuk orang lain; penelitian bisnis; penelitian pemasaran; pengoptimalan lalu
lintas situs web; penilaian bisnis; penyediaan barang-barang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel; penyediaan
informasi kontak komersial dan bisnis; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyewaan
waktu iklan di media komunikasi; promosi penjualan untuk pihak lain; proses administrasi pesanan pembelian; publikasi atas
teks publisitas; sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JELLY DI MULUT & Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Biru, Merah Muda
: 5
: ===Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman
kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman untuk kesehatan; minuman kesehatan menambah vitalitas badan dan
menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan yang mengandung ginseng; serbuk minuman kesehatan rasa beras
kencur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033759
: 18/05/2021 15:48:43
:
: Hardwood Pte Ltd

: JID2021033760
: 18/05/2021 15:48:47
:
: Guangzhou BaoLun Electronics Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Building 1, Industrial Zone B, Zhongcun Street, Panyu District, Guangzhou,
Guangdong Province
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: itc logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 38
: ===komputer membantu pengiriman pesan dan gambar; komunikasi melalui terminal komputer; layanan papan buletin
elektronik [layanan telekomunikasi]; layanan telekonferensi dan konferensi video; pengiriman pesan; penyediaan akses
telekomunikasi ke konten video dan audio yang disediakan melalui layanan video-on-demand on-line; penyewaan alat
pengirim pesan; penyewaan peralatan penyiaran; transmisi suara, video, dan informasi; transmisi webcast===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021033761
: 18/05/2021 15:49:01
:
: Inang Winarso

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kartini 52, Kota Tegal, Jawa Tengah, 52123
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

:
Merek Kata dan Lukisan
: Huruf Kanji Jepang dibaca Sei Wa Kai artinya Organisasi yang mengutamakan kejujuran dan
kedamaian
: Goju Ass adalah singkatan dari Goju Ryu Karate-do Association Indonesia

740

566

Arti Bahasa

540 Etiket
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Merah, Hitam dan Putih
: 41
: ===instruksi karate; kegiatan olahraga; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan kebugaran fisik; layanan pendidikan dan
pelatihan yang berkaitan dengan olahraga; melakukan lokakarya dan seminar; melakukan lokakarya dan seminar dalam
kesadaran diri; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga; mengatur dan melakukan kompetisi olahraga; mengatur dan
melakukan lokakarya, tutorial, seminar dan konferensi; mengatur kompetisi olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan
untuk tujuan amal; mengatur pelatihan olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; mengorganisir dan
melakukan kegiatan olahraga untuk anak-anak kurang mampu [layanan amal]; menyediakan kegiatan olahraga untuk anakanak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; pelatihan kebugaran fisik; pembinaan di bidang olahraga; pendidikan kesehatan fisik; penyelenggaraan kompetisi
olahraga===
: DID2021033762
: 18/05/2021 15:49:55
:
: DAVID THIO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Setraduta Hegar Blok I-IV No. 15 Rt. 001/014, Kel. Sariwangi, Kec. Parongpong,
Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
: Siti Hanah S.E.,
: S. Hanah, S.E. & Yulius Cung, S.H.,M.H. Jalan Biak No 7C

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUSTAINABLE + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 25
: ===Celana jeans; Kelom; Pakaian anak-anak; Pakaian wanita; Pakaian, tutup kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa kerah
dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan
(handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita,
atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana
dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu,
pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga,
pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat
kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat
hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju
hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Selop; Sepatu olahraga atau
santai; celana pria; celana untuk wanita; daster; kaos singlet; kimono; kutang wanita; pakaian bayi; pakaian mandi; pakaian
pengantin; pakaian pria; pakaian seragam; pakaian tidur; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, yaitu piyama, baju kaos;
kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat,
tutup kepala, topi; sepatu basket; sepatu bola; sepatu bot; sepatu bot *; sepatu kerja; sepatu olahraga; sepatu sandal; sepatu
senam; sepatu tenis; singlet; singlet olahraga; terompah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021033763
: 18/05/2021 15:51:18
:
: VV EHOUSE PTE. LTD.

540 Etiket

: 160 Robinson Road, #15-10 Singapore Business Federation Center, Singapore
068914
: Anton Budiman S.H.
: Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430 Kota Jakarta Pusat Dki Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VV EHOUSE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Merah, Hitam, Putih
: 39
: ===informasi pergudangan; jasa agen pengiriman barang; jasa logistik yang terdiri dari transportasi, pengemasan, dan
penyimpanan barang; layanan pengepakan, pengemasan dan pergudangan; layanan pergudangan; logistik transportasi;
memberikan informasi terkait dengan penyewaan ruang gudang; memberikan informasi terkait layanan pergudangan;
memberikan saran terkait layanan pengiriman barang; pengiriman barang; penyediaan layanan dan fasilitas pergudangan;
penyewaan ruang gudang; penyimpanan gudang; pergudangan; pergudangan barang; pergudangan didinginkan; transportasi
kapal barang; transportasi udara dan laut===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JELLY DI MULUT & Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Biru, Merah Muda
: 29
: ===Biji olahan; Jeli; Kacang olahan; Krim susu; Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan (hasil) laut, tidak hidup; Makanan laut
yang diawetkan; Minyak jagung; Minyak yang dapat dimakan; Sediaan-sediaan makanan berbahan dasar susu; Sosis; Susu
kedelai; Susu kocok; Yoghurt; aburaage (dadih kacang kedelai goreng); agar-agar siap saji; agar-agar*; bahan pengganti
susu; bubur buah; daging, unggas dan binatang buruan; jeli buah; jeli siap saji; jeli untuk makanan; kacang digoreng ulang;
kacang garing; kacang kedelai, diawetkan, untuk dimakan; kacang panggang; kacang-kacang yang sudah dimasak; keju;
keripik kentang; lemak yang bisa dimakan; makanan laut yang dikeringkan; makanan yang disiapkan terutama terdiri dari
makanan laut; margarin; mentega; minuman berbahan dasar susu; minuman susu, susu sebagai komponen utama; minyak
dan lemak yang dapat dikonsumsi; persiapan berbahan dasar susu untuk membuat minuman; produk susu; sarden (ikan),
bukan hidup; selai; selai kacang; susu; susu almond; susu bubuk kering (selain untuk bayi) di kelas ini; susu bubuk, selain
untuk bayi; susu fermentasi; susu kental; unggas, tidak hidup===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033766
: 18/05/2021 15:52:22
:
: PT Mesin Gaya Electro dan Trading

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Menteng Raya No. 27, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10340
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MegaPhos
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Hijau
: 1
: ===pupuk fosfat menyatu; pupuk kalsium superfosfat; pupuk superfosfat; pupuk superfosfat ganda; pupuk superfosfat ganda
atau tripel; pupuk superfosfat yang tergabung; superphosphate [pupuk]; triple superfosfat (pupuk)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033764
: 18/05/2021 15:51:52
:
: Hardwood Pte Ltd

: JID2021033767
: 18/05/2021 15:52:46
:
: VV EHOUSE PTE. LTD.

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: 160 Robinson Road, #15-10 Singapore Business Federation Center, Singapore
068914
: Anton Budiman S.H.
: Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430 Kota Jakarta Pusat Dki Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VV EHOUSE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Merah, Hitam, Putih
: 42
: ===Jasa integrasi sistem komputer; Pembuatan atau pemeliharaan situs web untuk pihak lain; Perangkat lunak sebagai
layanan [SaaS]; Platform sebagai Layanan (PaaS); desain perangkat lunak komputer; desain sistem komputer; desain situs
web; enkripsi data dan layanan decoding; hosting server; hosting situs komputer [situs web]; komputasi awan; konsultasi
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desain situs web; konsultasi keamanan komputer; konsultasi perangkat lunak komputer; konsultasi teknologi; konsultasi
teknologi komputer; konsultasi teknologi telekomunikasi; konversi data atau dokumen dari fisik ke media elektronik; konversi
data program dan data komputer [bukan konversi fisik]; layanan perlindungan virus komputer; memberikan informasi tentang
teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web; memperbarui perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan
keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer; menyediakan mesin pencari untuk internet; pemecahan masalah
masalah perangkat lunak komputer [dukungan teknis]; pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan
keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer; pemrograman komputer; penyedia layanan outsourcing di bidang
teknologi informasi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033768
: 18/05/2021 15:53:04
:
: Hunan Fumi Information Technology Co.,Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1-4/F, Building 4,
Binjiang Fund Industrial Park,
No. 188 Binjiang Road, Guanshaling Street,
Yuelu District, Changsha City,
Hunan Province
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Webull
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 9
: ===Program komputer (perangkat lunak yang bisa diunduh); aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; jam tangan
pintar (pengolah data); kaca mata pintar (pengolah data); komputer tablet; monitor [program komputer]; peralatan antar
komunikasi; program pengoprasian komputer terekam; publikasi elektronik, dapat diunduh; robot pengintai keamanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033769
: 18/05/2021 15:53:10
:
: PT YUKS NIAGA APIK

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Meruya Utara No. 32 A, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EiraDhya + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 25
: ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk olahraga; Alas
kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Mukena; Pakaian
Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian dinas seragam; Peci; Pelindung mata sebagai tutup kepala;
Sarung sutra (untuk sholat); Sarung tangan bayi; Sarung tangan musim dingin; Sarung tangan tahan dingin; Sarung tangan
tenun (pakaian); Songkok (Peci); Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan
melalui kepala (pullovers); Topi sebagai tutup kepala; Tutup kepala; alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus untuk olahraga;
alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pekerjaan berat; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki
untuk wanita; alas kaki, kecuali alas kaki ortopedi; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandalsandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot;
babushkas [selendang kepala]; cardigan; celemek; celemek [pakaian]; celemek kertas; celemek plastik; dalaman jilbab; jaket
[pakaian]; jilbab; kerudung [pakaian]; pakaian; pakaian atasan dari bulu; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan untuk
wanita; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pria; pakaian dari kulit; pakaian
dasar; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian luar; pakaian luar untuk
anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk pria; pakaian malam;
pakaian pas untuk pria; pakaian pria; pakaian resmi; pakaian santai; pakaian tidur [pakaian]; pakaian untuk anak laki-laki;
pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian
untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; penutup
sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari
alas kaki); sarung; sarung tangan; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan bulu; sarung tangan bulu tiruan; sarung tangan
dengan ujung jari konduktif yang dapat dikenakan saat menggunakan perangkat layar sentuh elektronik genggam; sarung
tangan kulit; sarung tangan militer; sarung tangan musim dingin; sarung tangan pakaian; sarung tangan

740
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rajutan; sarung tangan sepeda; sarung tangan tak berjari; sarung tangan terbuat dari kain, benang katun rajutan; sarung
tangan untuk pakaian; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu;
selendang [pakaian]; seragam; sweater katun; syal; syal bahu; syal dan jilbab; syal leher [muffler]; syal pashmina; syal renda;
topi; topi mode; topi rajut; tutup kepala anak-anak; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini; tutup kepala kulit; tutup kepala
untuk pria; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi
rajutan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D322021033770
: 18/05/2021 15:53:19
:
: ISMAIL RESKIAWAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Labuang, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara,
Sulawesi Barat, 91576
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: iTree Farm
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat; Kunig; Putih
: 29
: ===Telur; telur ayam; telur bebek; telur beku; telur unggas dan produk telur; telur yang diawetkan; telur*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033771
: 18/05/2021 15:53:42
:
: Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sampoerna Strategic Square, North Tower Lantai 17, Jl. Jend. Sudirman Kav.45-46,
RT 003 RW 004, Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Lucky Setiawati S.H.
: Menara Palma Lantai 12 Jalan H.R. Rasuna Said Blok X2 Kavling 6 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KRIBI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 9
: ===ATM / Anjungan Tunai Mandiri; Baliho neon box; Kartu magnetik atau bersandi; Papan tampilan informasi digital; alat
pengolah data; anjungan tunai mandiri [ATM]; kartu sirkuit terpadu [kartu pintar]; layar neon; media data magnetik; papan
grafis; papan kabel dicetak multilayer; papan sirkuit; papan sirkuit tercetak; perangkat lunak; perangkat lunak antarmuka
komputer; perangkat lunak antarmuka pengguna grafis; publikasi elektronik; publikasi elektronik, dapat diunduh; tanda
neon===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JELLY DI MULUT & Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Biru, Merah Muda
: 30
: ===Agar-agar buah (gula-gula); Beras; Biskuit kering; Kakao; Kue; Kue kering (pastri); Kue-kue; Makanan ringan berbahan
dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Mie; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu; Minuman

740

: DID2021033772
: 18/05/2021 15:54:04
:
: Hardwood Pte Ltd

540 Etiket

Halaman 1143 dari 1262

coklat dengan atau tanpa susu; Olahan yang terbuat dari sereal; Vermiseli pita; biskuit; biskuit malt; bumbu; bumbu masak;
coklat; cuka; es krim; es yang dapat dimakan; garam; gula-gula; hamburger [sandwich]; jeli buah [gula-gula]; karamel
[permen]; kopi buatan; kue-kue gurih; kukis (kue kering); madu; makanan ringan berbahan dasar sereal; mie instan; minuman
berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar teh;
minuman kopi dengan campuran susu; moster; permen; permen peppermint; puding; puding beku; rempah-rempah; roti*; royal
jelly *; saus; sediaan-sediaan berbahan dasar sereal; sereal, diproses; teh; wafel; wafer; wafer gulung [cookies]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033773
: 18/05/2021 15:56:07
:
: Hunan Fumi Information Technology Co.,Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1-4/F, Building 4,
Binjiang Fund Industrial Park,
No. 188 Binjiang Road, Guanshaling Street,
Yuelu District, Changsha City,
Hunan Province
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Webull
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 36
: ===Fidusia; broker *; informasi asuransi; jasa pialang efek; manajemen real estat; memberikan jaminan keuangan;
pembiayaan pinjaman; pengumpulan dana amal; penilaian seni; pinjaman dengan jaminan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033774
: 18/05/2021 15:56:50
:
: PT Mesin Gaya Electro dan Trading

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Menteng Raya No. 27, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10340
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MegaRock
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Hijau
: 1
: ===fosfat [pupuk]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021033775
: 18/05/2021 15:56:57
:
: Guangxi China-ASEAN Institute of Financial

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Real Estate Service Building, Wuxiang New District, Nanning
: Budhi Ghama S.H.,M.H.,
: Jalan Cikatomas I Nomor 27A

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CAIFC & Logo
: CAIFC = singkatan nama perusahaan
karakter China = China-ASEAN Institute of Financial Cooperation

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 41
: ===Jasa-jasa pengajaran; Pendidikan; hiburan televisi; layanan penghibur; layanan perpustakaan-perpustakaan; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi; menyediakan fasilitas museum [presentasi, pameran]; menyediakan publikasi elektronik
online, tidak dapat diunduh; pemodelan untuk seniman; terjemahan===

740

540 Etiket

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JELLY DI MULUT & Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Biru, Merah Muda
: 32
: ===Minuman sari buah; air mineral; limun; minuman air perasan buah dan jus buah; minuman jeli; minuman jus buah tanpaalkohol; minuman ringan; minuman tanpa-alkohol; sari buah tanpa alkohol; sirup===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bintang Diponggo Kav. 744, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Ishak Bisma Widiyanto S.T.,S.H.
: Jalan Darmo Indah Barat 5/AB-9, RT.004 RW.004, Kel. Tandes, Kec. Tandes,
Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BIRU ORI SELALU DI HATI + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, merah, putih.
: 35
: ===Administrasi kantor; Administrasi urusan bisnis waralaba; Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba; DEPARTMENT
STORE; Distribusi materi promosi; Distributor; Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa manajemen waralaba; Jasa
pemasaran internet; Jasa pemesanan melalui katalog; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari
berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan melalui komunikasi telepon; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan melalui pemesanan surat; Jasa
penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa periklanan online; Jasa
promosi; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Layanan
pemasaran bisnis; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan pengadaan kerjasama untuk kepentingan pihak
lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat
dan membeli barang-barang tersebut, layanan yang dapat disediakan melalui toko ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan
melalui surat atau melalui media elektronik seperti melalui toko online, situs web atau belanja melalui program televisi;
Layanan promosi bisnis; Layanan ritel department store; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan tampilan untuk barang
dagangan; Layanan toko ritel online; Layanan toko serba ada dan ritel; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi
penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Manajemen Usaha; Manajemen bisnis toko serba ada;
Menata Dagangan; Penjualan atau promosi penjualan; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui Internet.;
Periklanan online; Tampilan barang dagangan di media komunikasi untuk tujuan ritel; Toko minuman online; Toko minuman
panas dan dingin; Toko online dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang merchandise karakter
animasi; Toko serba ada; administrasi franchise (waralaba); administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain;
administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain, untuk program diskon yang memungkinkan peserta
mendapatkan diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu anggota diskon, kompetisi untuk keperluan periklanan,
program loyalitas konsumen, skema insentif dan loyalitas pelanggan, program loyalitas menyangkut diskon atau insentif,
program imbalan loyalitas, skema keanggotaan, skema insentif penjualan dan promosi, program insentif promosi penjualan,
urusan bisnis waralaba, urusan bisnis toko ritel; bisnis pemasaran; distribusi barang promosi; fungsi kantor; inventaris barang
dagangan; jasa jasa katalog toko eceran; jasa menjual bersama-sama, untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain, dari
bermacam-macam barang, yang memungkinkan pelanggan untuk melihat dengan baik dan membeli barang-barang tersebut
melalui situs web internet barang dagangan secara umum dan toko grosir; jasa pemasaran; jasa penjualan makanan dan
minuman yang dipesan melalui mesin; jasa periklanan; jasa ritel supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa
toko serba ada retail secara online; jasa toko untuk penjualan souvenir; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; jasa-jasa
perniagaan elektronik, yakni, penyediaan informasi terkait produk melalui jaringan telekomunkasi untuk kegunaan penjualan;
jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; layanan katalog elektronik; layanan
merchandising; layanan merchandising untuk mendorong publik membeli untuk membeli barang orang lain; layanan

: DID2021033776
: 18/05/2021 15:57:24
:
: Hardwood Pte Ltd

: JID2021033777
: 18/05/2021 15:59:24
:
: FENI JUSTIANI TJAHJONO

540 Etiket

540 Etiket
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pemasaran merek; layanan pemasaran online; layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan periklanan
dan manajemen penjualan; layanan promosi; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel disediakan oleh tokotoko suvenir; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir online; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online; layanan
tampilan merchandising bisnis; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan waralaba dan ritel; manajemen bisnis;
merchandising produk; order melalui surat; pemasaran; pemasaran internet; pemasaran online; pemasaran produk;
pemasaran promosi; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis
elektronik (e-commerce); pengecer toko serba ada; penyediaan informasi terkait penjualan barang dagangan dan peringkat
penjualan; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; periklanan, pemasaran,
riset pasar; persiapan materi promosi dan merchandising untuk orang lain; promosi penjualan; promosi periklanan (sponsor);
promosi secara daring (online); promosi usaha; supermarket; toko online; toko yang menjual minuman; toko-toko===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033778
: 18/05/2021 15:59:26
:
: ELLAZIQ PTE. LTD

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 30, SENOKO SOUTH ROAD, SINGAPORE 758088
: Salim Halim S.H.
: Jalan Merbabu No. 7A

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KIZMIQ DAN LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU TUA, HIJAU MUDA, HITAM, PUTIH
: 29
: ===Sediaan daging yang diawetkan; Sosis; daging; daging, diawetkan; daging, kaleng; ekstrak daging; produk makanan
daging yang diawetkan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033779
: 18/05/2021 15:59:48
:
: PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Tamansari Hive Office. Lt. 8, D.I. Panjaitan, Kav. 2, Cipinang Cempedak, Jatinegara,
Jakarta Timur, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13340
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Wijaya Karya Industri & Konstruksi
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HEX #009EE3, Pantone 654 C, Pantone 7455 C, Pantone 1235 C
: 37
:
===Jasa Konstruksi fasilitas industri, kecuali bangunan, seperti kilang minyak dan pabrik industri kimia; Jasa konstruksi
jembatan dan bangunan; Kegiatan khusus pemasangan berbagai pondasi dan tiang pancang untuk gedung, jalan/jembatan,
bangunan pengairan, dermaga dan sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung dan
konstruksi bangunan sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak; Kegiatan khusus pemasangan berbagai pondasi
dan tiang pancang untuk gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga dan sejenisnya sebagai bagian dari
pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung dan konstruksi bangunan sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar
subkontrak.; Konstruksi bangunan; Konstruksi dari jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan),
pintu air dan lain-lain, bendungan dan tanggul; Konstruksi, instalasi, pemasangan, perbaikan, pemeliharaan dan perbaikan
eksterior dan interior bangunan; Penyewaan perlengkapan konstruksi ; bangunan dan konstruksi bawah air; instalasi,
konstruksi, pemeliharaan, servis dan perbaikan energi, peralatan pembangkit listrik dan peralatan; jasa konstruksi dalam sifat
pekerjaan tanah; jasa konstruksi dan pemeliharaan yang berkaitan dengan teknik sipil; jasa konstruksi, perbaikan,
pemeliharaan dan pemasangan; jasa konstruksi, yaitu, pembersihan lokasi; jasa konstruksi, yaitu, penggalian; jasa konstruksi,
yaitu, persiapan bantalan; konstruksi; konstruksi bangunan dan struktur lainnya; konstruksi bangunan industri; konstruksi
bangunan komersial; konstruksi bangunan, bendungan dan jembatan; konstruksi bangunan, jalan, jembatan dan bendungan;
konstruksi dan pemeliharaan bangunan; konstruksi dan pemeliharaan rumah liburan, kamp liburan, akomodasi sementara,
hotel dan hotel perumahan; konstruksi dan pemeliharaan saluran pipa; konstruksi dan perbaikan bangunan dan struktur
lainnya; konstruksi dan renovasi bangunan dan struktur lainnya; konstruksi jalan; konstruksi pekerjaan umum; konstruksi pipa;
konstruksi struktur baja; konstruksi struktur untuk produksi gas alam; konstruksi, pemeliharaan dan renovasi pekerjaan umum;
konstruksi, perbaikan dan pemeliharaan bangunan; konstruksi, perbaikan dan pemeliharaan bangunan, dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; pekerjaan konstruksi yang berkaitan dengan pemasangan dan pemeliharaan sistem
kelistrikan; pemasangan dan konstruksi saluran pipa; penyewaan alat pengangkat untuk digunakan dalam konstruksi;
penyewaan crane [peralatan konstruksi]; penyewaan mesin dan alat konstruksi; penyewaan mesin dan peralatan konstruksi;
penyewaan mesin konstruksi pneumatik atau hidrolik, alat dan peralatan; penyewaan mesin, alat dan peralatan pneumatik

740
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atau hidrolik untuk digunakan dalam konstruksi; penyewaan mesin, peralatan, dan peralatan untuk digunakan dalam
konstruksi bangunan; penyewaan peralatan konstruksi; penyewaan peralatan konstruksi dan bangunan; penyewaan peralatan
konstruksi, mixer beton, pompa beton dan crane; penyewaan perancah, platform, cetakan dan mesin untuk digunakan dalam
konstruksi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033780
: 18/05/2021 16:00:14
:
: HJ LATHIFA MARINA AL ANSHORI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: APT SLIPI TOWER 2/15D, JL. LETJEN S. PARMAN KAV.2, RT001/RW004, KEL.
PALMERAH, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11480
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Teman Anti Galau
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Tosca, Putih dan Abu-Abu
: 28
: ===Permainan; Permainan yang dimainkan di permukaan datar; Permainan, mainan dan alat-alatnya; Permainan-permainan;
kartu permainan; peralatan yang dijual sebagai satu unit permainan kartu; permainan; permainan dalam ruangan; permainan
dan alat-alat permainan; permainan di atas meja; permainan kartu; permainan peran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021033781
: 18/05/2021 16:00:35
:
: PT. ERA MEDIKA ALKESINDO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl. Makmur 88 P, Kompleks Cemara Asri, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ONEHEALTH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH BIRU MERAH
: 35
:
===Administrasi online dan pengawasan diskon, penawaran khusus dan skema voucher hadiah; Administrasi program
loyalitas untuk mempromosikan kepemilikan liburan; Administrasi sistem dan portal daring yang memungkinkan promosi
kegiatan kebugaran dan kesehatan; Administrasi untuk peralatan yang beroperasi untuk akses Internet; Agen-agen
ketenagakerjaan secara online melalui jaringan-jaringan komputer global; Analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis
sehubungan dengan keamanan dunia maya dan keamanan Internet; Bahan-bahan produksi, persiapan, presentasi dan
distribusi periklanan, promosi, publisitas dan pemasaran; Beriklan melalui posting-tagihan; Distribusi deterjen, perekat dan
preparat kimia untuk menstabilkan tanah; Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; Distribusi materi periklanan;
Distribusi materi promosi; Distribusi materi publisitas (selebaran, prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk
penjualan jarak jauh) baik yang melintasi perbatasan atau tidak; Distribusi sampel; Distribusi selebaran; Distribusi selebaran
periklanan; Eceran dan grosir toko roti; Iklan dan promosi kosmetik; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan
online melalui jaringan komunikasi komputer; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara
online pada suatu jaringan komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan termasuk distribusi bahan
iklan; Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode
pemberian diskon hak istimewa; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Iklan, termasuk manajemen, operasi, organisasi, dan
pengawasan diskon dan insentif pelanggan, perusahaan, dan korporasi; Impor, ekspor, promosi penjualan untuk pihak ketiga
dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan
rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik; Jasa agen pemesanan
makanan melalui internet; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang
menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa agen yang mengatur, intermediasi atas pemesanan pembelian yang disediakan
melalui Internet dan jaringan komunikasi lain; Jasa bisnis, yaitu, penyediaan area pasar online yang memungkinkan para
pengguna untuk melihat dan membeli barang dan jasa pada jaringan komputer global; Jasa distribusi; Jasa distribusi biotabiota laut yang hidup; Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa distribusi ganggang; Jasa distribusi rumput laut; Jasa eceran
toko serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan untuk penggunaan
pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama,
sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok,
alat cukur, alat cukur elektronik, pisau cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan
wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat makan dan alat makan untuk di meja,
perlengkapan audio dan/atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer, peranti lunak komputer, peranti keras

740

540 Etiket
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komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim atau
mereproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram prarekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik, kertas, karton dan barang-barang terbuat dari kertas dan karton,
barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain, barang-barang
terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan, kantong dan tas yang
tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat
bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman, makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang
gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa grosir online; Jasa iklan penerimaan tenaga kerja dan
penyediaan daftar pekerjaan, termasuk pada suatu situs web; Jasa iklan untuk keperluan komersial atau iklan; Jasa informasi
iklan dan komersial; jasa iklan dan promosi; produksi materi iklan dan komersial; penjualan eceran (retail) program perangkat
lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran (retail) dokumen elektronik, direkam; penjualan
eceran (retail) program komputer, direkam; penjualan eceran (retail) rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh;
penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel; penjualan eceran (retail) file gambar
yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail) publikasi elektronik, yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail) program
komputer multimedia interaktif; penjualan eceran (retail) perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan
foto digital; jasa pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan
eceran (retail) perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran (retail) program dan perangkat lunak komputer.; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan periklanan; Jasa jual beli melalui internet / online; Jasa kios
makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa konsultasi pemasaran usaha, promosi, dan periklanan; Jasa layanan
pelelangan secara online; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan peralatan untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa
layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan toko
eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan
produk-produk farmasi; Jasa layanan toko grosir menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa
layanan toko grosir yang menyediakan peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Jasa layanan toko grosir yang
menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik; Jasa manajemen bisnis dan administrasi
bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat
perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumahrumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama
(developments); Jasa marketing dan periklanan yang diberikan melalui database komputer online; Jasa pemasaran internet;
Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan barang secara sambung-langsung (online); Jasa
pemesanan dan pembelian barang secara online; Jasa pemesanan melalui surat, telekomunikasi, online dan melalui jaringan
komunikasi global; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa pemesanan
secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga, peralatan dan
wadah rumah tangga, peralatan dan wadah dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau,
tas, handuk dapur, buku masak, makanan, mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk badan dan
kecantikan; Jasa pemesanan secara online melalui komputer; Jasa pemrosesan pemesanan makanan melalui internet; Jasa
pengadaan kerjasama, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang yaitu, minuman dengan kopi, teh, gourmet,
makanan kemasan dan siap (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang itu dari outlet grosir, toko eceran, kafe, restoran dan outlet rantai toko kopi atau melalui
telekomunikasi atau dari situs web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari toko serba ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan
eceran, hotel, outlet makanan dan minuman, katalog barang dagangan melalui pemesanan surat atau melalui komunikasi
telepon, atau situs barang dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak
lain, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan membeli barang-barang
tersebut terutama semua jenis kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk
kacamata dan semua jenis perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan barang optik, layanan
ini dapat disediakan oleh toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang melalui pos atau remote
control media elektronik dan melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa pengadaan kerjasama, untuk
keuntungan pihak lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi dari padanya), memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari toko retail, toko grosir, melalui mesin penjual otomatis,
dengan pemesanan surat atau melalui media telekomunikasi, dari situs web barang dagangan umum dalam jaringan
komunikasi global dan melalui jaringan belanja televisi; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari
berbagai barang, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari toko grosir; Jasa penjualan drone dan drone kamera baik secara langsung maupun
onLine; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa
penjualan melalui online (internet); Jasa penjualan online untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan online untuk perlengkapan
sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda listrik; Jasa penjualan pancake dan waffle
secara online; Jasa penjualan produk pipa secara onLine; Jasa penjualan pulsa telepon dan kartu perdana baik secara
langsung maupun secara onLine; Jasa penjualan sawit / hasil bumi baik secara langsung ataupun secara online; Jasa
penjualan telepon selular baik secara online atau secara langsung; Jasa penyedia pasar online bertemuanya pengguna jasa
dan penyedia jasa dengan berbagai ketrampilan dan pengalaman; Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual
dan pembeli secara sambung-langsung (online); Jasa perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli secara bersamasama secara sambung-langsung (online); Jasa perdagangan/distribusi accu secara grosir maupun eceran (ritel); Jasa
periklanan barang secara sambung langsung (online); Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode
komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar
pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluransaluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral; Jasa periklanan dan publisitas oleh televise, radio dan surat; Jasa
periklanan online; Jasa periklanan yang disediakan melalui internet; Jasa promosi; Jasa promosi dan pemasaran secara
online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa promosi penjualan untuk orang lain; Jasa promosi yang
bersifat program loyalitas dan insentif pelanggan; Jasa retail dan jasa retail online terkait dengan produk tembakau yang
dipanaskan, rokok elektronik, perangkat rokok elektronik, perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan
rokok atau tembakau, alat penguap oral, alat penguap untuk rokok elektronik dan peralatan rokok, kotak-kotak rokok elektronik
yang dapat di isi ulang, pengisi daya dan pusat pengisian daya (charging docks) untuk barang-barang tersebut di atas, alat
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pemadam untuk rokok yang dipanaskan dan batang tembakau yang dipanaskan, bagian-bagian dan perangkat yang
disebutkan di atas, larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik, pengganti tembakau, bukan untuk keperluan
medis, barang-barang perokok, kotak pelindung, penutup dekoratif dan kotak untuk membawa rokok elektronik dan perangkat
rokok elektronik, peralatan kebersihan, perlengkapan rumah tangga; Jasa retail yang disediakan oleh toko bebas bea; Jasa
ritel dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau
karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris
untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan
kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan
pengikat-pengikat pendukung; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet
wanita, koper dan aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet,
sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa ritel
yang disebutkan di atas tidak termasuk ritel penjualan barang melalui toko dengan mendatangi tempat secara langsung (brick
and mortar); Jasa sales dan promosi untuk pihak ketiga atas perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan
kosmetik; Jasa toko; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online menampilkan berbagai macam barang konsumen; Jasa
toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko eceran secara online untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan
sanitasi dan persediaan medis; Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik,
cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau,
pengganti tembakau (bukan untuk keperluan medis), barang-barang keperluan perokok, korek api untuk perokok, alat
penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik, produk
tembakau untuk keperluan dipanaskan, perangkat dan bagian-bagian perangkat untuk memanaskan tembakau dan pengganti
tembakau untuk keperluan dihirup, tembakau sirih dengan tembakau, tembakau untuk dihirup dengan tembakau, tembakau
sirih tanpa tembakau, tembakau untuk dihirup tanpa tembakau, kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk
penggunaan medis); Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan
untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk
rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Jasa toko grosir untuk engsel
pintu dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat non-logam; Jasa toko grosir
yang menampikan peralatan dan instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang
menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa
toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang menampilkan bidet;
Jasa toko grosir yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Jasa toko grosir yang menampilkan pemurni
air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris
pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko online sepatu bekas; Jasa
toko pakaian eceran; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang
menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan
dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing;
Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi
elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu,
tutup kepala, alat dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan instrumen medis
untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko ritel yang
menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat wajah estetika
untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan bidet; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara,
bukan bagian dari mesin; Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang
menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris olahraga; Jasa toko ritel, baik secara
konvensional maupun secara online; Jasa toko sepatu bekas; Jasa yang menyediakan kampanye periklanan manajemen
dalam hal pelacakan, menganalisa, dan melaporkan data konsumen, demigrafik, dan tanggapan konsumen pada bahanbahan iklan dan promosi; Jasa-jasa konsultasi perniagaan, informasi, penelitian dan analisis yang berhubungan dengan
perencanaan, pembelian, penempatan dan optimisasi online, interaktip, televisi, cable, pita lebar (broadband), mobile dan
penemuan (inventory) media baru dan konten yang berkaitan dengannya; Jasa-jasa pameran dan pameran dagang; Jasa-jasa
toko penjualan eceran dibidang perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Kompilasi iklan
untuk digunakan sebagai halaman web; Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web di Internet; Konsumen
(Informasi komersial dan pemberian nasihat untuk -) [toko yang menyediakan pemberian naihat untuk konsumen]; Layanan
administrasi mengenai bisnis yang menggunakan basis data di Internet; Layanan agen informasi komersial, melalui internet;
Layanan agen periklanan di Internet untuk orang lain; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kepentingan organisasi dan
orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Layanan asosiasi,
yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya;
Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan pertanian karbon dan gas
rumah kaca lainnya penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan
atau kompensasi mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi
kompetisi dan tantangan untuk pihak lain.; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar
pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya.; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan dan
operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Layanan
bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen usaha dan
operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data tersebut menyediakan
manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau
layanan promosi penjualan); Layanan distribusi dalam bidang perangkat lunak permainan komputer, permainan video,
permainan komputer, program permainan, konten permainan komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan
grosir yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Layanan iklan baris di bidang penilaian, perbaikan,
layanan pemasangan, dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau tugas berat
serta aksesori dan suku cadang terkait; Layanan iklan yang berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang
disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan promosi
di bidang jasa medis; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan
harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan iklan,
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pemasaran, dan promosi; Layanan iklan, yaitu mempromosikan merek, barang, dan layanan orang lain; Layanan informasi
iklan dan komersial melalui internet; Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan kliping berita online; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan online untuk
menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial
dengan pengecer untuk tujuan memfasilitasi pembelian diskon; Layanan pemasaran dan promosi penjualan di toko-toko dan
atau melalui jaringan komunikasi di seluruh dunia; Layanan pemasaran yang disediakan dengan cara jaringan digital melalui
portal internet yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan
pemesanan buku secara online; Layanan pemesanan melaui pos berbasis Internet; Layanan pencarian informasi di Internet;
Layanan pencarian informasi melalui Internet; Layanan pengadaan kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli
barang-barang tersebut, layanan yang dapat disediakan melalui toko ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan melalui surat
atau melalui media elektronik seperti melalui toko online, situs web atau belanja melalui program televisi; Layanan pengaturan
acara [mengorganisir pameran atau pamern dagang untuk tujuan komersial atau periklanan]; Layanan pengaturan tampilan
etalase toko ritel; Layanan penjualan eceran bubuk coklat, kopi dan teh secara online; Layanan penjualan ritel online; Layanan
penyedia informasi komersial melalui internet; Layanan penyedia informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan
secara online; Layanan perantara komersial yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan asesoris mobil; Layanan
perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat lunak permainan
komputer, permainan, pakaian; Layanan promosi bisnis; Layanan promosi dan publisitas; Layanan promosi yang berhubungan
dengan acara eSports; Layanan ritel dan grosir untuk bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata
pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar
matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita dan pengikat pendukung, termasuk layanan ritel dan grosir online yang
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menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata,
kacamata pelindung dari sinar matahari; Layanan ritel online barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel online
dari situs web internet yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki; Layanan
ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan
ritel online yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online
yang berkaitan dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan dengan tutup kepala; Layanan ritel toko serba ada online;
Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan sewa dan
penjualan ruang iklan; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil bekas;
Layanan toko grosir menampilkan alas kaki untuk pria dan wanita; Layanan toko grosir menampilkan sandal; Layanan toko
grosir menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan
toko grosir menampilkan sepatu; Layanan toko grosir menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko grosir menampilkan
sepatu kulit; Layanan toko grosir online yang menjual bahan - bahan granit, keramik; Layanan toko grosir online yang menjual
bahan - bahan untuk membuat bingkai, batu alam, panel, kertas pelapis dinding; Layanan toko grosir yang menampilkan alas
kaki untuk mandi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan alat
memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko grosir yang menampilkan alat penggosok tubuh;
Layanan toko grosir yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko grosir yang menampilkan alat
pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko grosir yang menampilkan
alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko
grosir yang menampilkan aparatus yang dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko grosir yang
menampilkan bahan bakar mineral; Layanan toko grosir yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko grosir yang
menampilkan batu bara; Layanan toko grosir yang menampilkan blender botol; Layanan toko grosir yang menampilkan
blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan toko grosir yang menampilkan blender elektrik;
Layanan toko grosir yang menampilkan blender portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan nirkabel;
Layanan toko grosir yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan toko grosir yang menampilkan botol terisolasi;
Layanan toko grosir yang menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang menampilkan cangkir
bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang menampilkan deterjen untuk keperluan di dapur; Layanan toko grosir yang
menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur dari kertas;
Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan jasa untuk mencuci piring;
Layanan toko grosir yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan toko grosir yang menampilkan kantong dengan
penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan karpet; Layanan toko grosir yang menampilkan
keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang sampah;
Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan
kertas perak; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik perawatan
tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko grosir yang
menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali digital; Layanan toko
grosir yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan
toko grosir yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan lemari
bukan logam; Layanan toko grosir yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko grosir
yang menampilkan nutraseutikal; Layanan toko grosir yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko
grosir yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko
grosir yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik
di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan induksi; Layanan toko grosir yang menampilkan
pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir yang menampilkan pemanggang; Layanan toko grosir yang menampilkan
pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan
toko grosir yang menampilkan penggorengan; Layanan toko grosir yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko
grosir yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko grosir yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan
toko grosir yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik;
Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan toko grosir yang
menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan
peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan rak
pengering untuk mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang
menampilkan sarung tangan dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya
untuk keperluan mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan serbet; Layanan toko grosir yang menampilkan setrika uap;
Layanan toko grosir yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat untuk membersihkan;
Layanan toko grosir yang menampilkan spatula untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan sterilisasi
pengering piring; Layanan toko grosir yang menampilkan talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang
menampilkan tas dan dompet; Layanan toko grosir yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko grosir yang
menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan toko grosir yang
menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko grosir yang menampilkan tikar; Layanan toko grosir
yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di
dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah kaca yang disegel
untuk mengawetkan makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan
toko grosir yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah
rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi;
Layanan toko grosir yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko grosir yang
menampilkan wewangian; Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil; Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil
bekas; Layanan toko ritel di bidang suplemen makanan kesehatan untuk digunakan sebagai suplemen diet (dietary
supplements); Layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria dan wanitaretail; Layanan toko ritel menampilkan
selempang jendela dari logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko ritel
menampilkan sepatu; Layanan toko ritel menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko ritel menampilkan sepatu kulit;
Layanan toko ritel menu utama kopi; Layanan toko ritel menu utama teh; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel online
menampilkan rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman
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video, dan produk yang terkait dengan musik; Layanan toko ritel online menu utama kopi; Layanan toko ritel online yang
menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang menampilkan buku; Layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel
online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang menampilkan topi; Layanan toko ritel online yang menjual
peralatan fotografi/videografi.; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel untuk
engsel pintu dari logam; Layanan toko ritel untuk perangkat lunak komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau
pesan internet; Layanan toko ritel untuk pintu lipat dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat non-logam; Layanan toko
ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko ritel
yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang
dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko ritel yang menampilkan
alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko ritel yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan
toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk
talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang;
Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus yang
dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko
ritel yang menampilkan barang-barang electrical atau listrik; Layanan toko ritel yang menampilkan blender botol; Layanan toko
ritel yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan toko ritel yang menampilkan
blender elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan blender portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan blender tangan
nirkabel; Layanan toko ritel yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi;
Layanan toko ritel yang menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan toko ritel yang menampilkan cangkir
bukan logam mulia; Layanan toko ritel yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang
menampilkan gantungan baju; Layanan toko ritel yang menampilkan gulungan toilet; Layanan toko ritel yang menampilkan
handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel
yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko ritel
yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk
penyimpanan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan karpet; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang cucian
untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko ritel
yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan kertas perak; Layanan
toko ritel yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko
ritel yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali digital; Layanan
toko ritel yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan
toko ritel yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan lemari bukan
logam; Layanan toko ritel yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko ritel yang
menampilkan nutraseutikal; Layanan toko ritel yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang
menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko ritel
yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan;
Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan
induksi; Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang menampilkan pemanggang;
Layanan toko ritel yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan pembungkus untuk
penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan
toko ritel yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan;
Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan makan malam dari
keramik; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan toko ritel yang
menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan
olahraga selain peralatan golf/peralatan mendaki; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan
perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan
toko ritel yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko ritel yang
menampilkan serbet; Layanan toko ritel yang menampilkan setrika uap; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat gigi
elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan spatula untuk
penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko ritel yang menampilkan
talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko ritel yang
menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko ritel yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan toko ritel yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal;
Layanan toko ritel yang menampilkan tikar; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan
toko ritel yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko
ritel yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan wewangian; Layanan toko ritel yang menjual peralatan fotografi/videografi.;
Layanan toko ritel, layanan pemesanan eceran online, dan layanan katalog pemesanan melalui pos, di bidang perangkat
keras, aksesori rumah didalam dan luar ruangan, barang olahraga, barang pengembangan rumah, dan peralatan rumah
tangga; Layanan toko serba ada dan ritel; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari; Layanan untuk mengatur
dan melakukan pameran dagang dan pameran; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang
dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web secara ritel online;
Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Layananlayanan iklan dan promosi melalui internet; Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang resort hotel, resort
kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare dan pertukaran dengan konsep
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timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan; Manajemen bisnis toko serba ada; Manajemen promosi untuk tokoh olah
raga; Manajemen spanduk iklan yang berafiliasi dengan pemasaran; Manajemen yang berkaitan dengan bisnis periklanan;
Melaksanakan program loyalitas pelanggan, hadiah, afinitas dan insentif untuk tujuan promosi komersil dan periklanan;
Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau melalui layanan web; Mempersiapkan barang periklanan;
Mempersiapkan iklan; Mempersiapkan layanan pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan
layanan pameran untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan materi iklan; Mempersiapkan pameran dagang
untuk perusahaan industri dan komersial; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan memungkinkan pengguna
untuk, mengakses kupon online, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus melalui website, kupon scan, rabat, diskon,
voucher dan penawaran khusus dari bahan hasil cetakan, dan sticker pada ponsel; Mempromosikan barang dan jasa orang
lain dengan mengakumulasi poin, menerbitkan poin dan menyediakan informasi yang berkaitan dengannya; Mempromosikan
barang orang lain melalui situs web (website); Mempromosikan barang pihak lain, yaitu, menyediakan kupon, potongan harga
dan voucher untuk barang pihak lain; Mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan ritel pusat
perbelanjaan komprehensif online, grosir, dan layanan ritel online kuku buatan, stiker nail art, tips kuku, kertas transfer untuk
nail art, cat kuku [kosmetik], sediaan penguatan kuku, kondisioner kuku, cat kuku, enamel kuku, penghilang enamel kuku, gel
kuku, sediaan untuk menghilangkan kuku gel, lapisan atas cat kuku, krim kuku untuk penggunaan kosmetik, glitter kuku, cat
kuku dan penghapus cat kuku, sediaan perawatan kuku kosmetik, perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata buatan,
sediaan buffing kuku, kikir kuku dan warna kuku; Mempromosikan penjualan atau mempromosikan bisnis untuk orang lain;
Mempromosikan sumbangan amal dari karyawan untuk orang lain, yaitu, untuk organisasi amal; Mengadakan pameran untuk
tujuan iklan; Mengatur dan mengelola promosi pemasaran untuk orang lain; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, acara
dan eksibisi untuk tujuan bisnis; Mengatur dan menyelenggarakan pekan raya dan pameran untuk keperluan bisnis dan
periklanan; Mengatur pameran untuk tujuan bisnis; Mengatur pameran untuk tujuan komersial; Mengatur pameran untuk
tujuan periklanan; Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan;
Mengorganisir pengerjaan promosi dan iklan dan mengorganisir pengerjaan retensi pelanggan, termasuk mengorganisir
pengerjaan promosi untuk mendorong loyalitas pelanggan, baik terkait dengan penggunaan kartu kredit maupun tidak;
Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pameran dagang dan eksibisi; Menyediakan informasi bisnis, juga melalui
internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan konsultasi pemasaran di bidang media sosial;
Menyediakan layanan iklan dan jasa reklame; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web
ritel online orang lain; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjualpenjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Menyediakan ruang iklan di situs web; Menyediakan ulasan pengguna untuk tujuan
komersial atau periklanan; Menyelenggarakan pameran bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan bisnis;
Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial atau iklan;
Menyelenggarakan pameran untuk tujuan periklanan; Order melalui online; Organisasai kampanye promosional; Organisasi
dan manajemen program insentif dan promosi penjualan; Organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan, sebagai
model untuk iklan atau promosi penjualan; Organisasi peragaan busana untuk keperluan promosi dan periklanan; Organisasi,
mengatur dan menyelenggarakan antar bisnis dan pameran perdagangan, forum dan acara bisnis dalam konteks pameran
perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, pameran dagang
dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Outlet toko ritel yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai
plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari; Pameran peragaan
busana untuk keperluan komersial; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pemasaran dan promosi
barang dan jasa orang lain dengan cara mendistribusikan kupon atau voucher; Pemasaran digital melalui poral internet
berdasarkan data yang dikumpulkan melalui solusi ketelusuran dari awak hingga akhir untuk produk-produk kemasan dan
pengemasan; Pemasaran, riset pasar, dan analisis pasar melalui situs web internet; Pembuatan materi periklanan;
Pemesanan buku secara online; Penelitian pemasaran dan promosi penjualan (untuk orang lain); Penempatan iklan;
Penerbitan, manajemen dan penyelesaian mata uang virtual yang disimpan dan dikelola sebagai data elektronik untuk
promosi barang dan jasa; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin dan mata uang virtual untuk promosi barang dan
jasa; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin untuk promosi barang dan jasa; Pengadaan, manajemen, inventaris,
pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui
pengiriman); Pengaturan dan pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; Pengaturan
demonstrasi untuk tujuan periklanan; Pengaturan distribusi literatur iklan sebagai respons terhadap permintaan telepon;
Pengelolaan skema loyalitas, termasuk mengorganisir pengerjaan promosi untuk mendorong loyalitas pelanggan, terkait
dengan penggunaan kartu kredit maupun tidak; Pengembangan konsep periklanan; Pengiklanan dengan pengiriman publisitas
secara online untuk pihak ketiga melalui jaringan komunikasi elektronik; Pengiklanan di surat kabar; Pengiklanan penjualan
melalui pasar; Pengiklanan penjualan melalui pos; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online; Pengoperasian bisnis
pusat perbelanjaan online untuk orang lain; Pengorganisasian, pengawasan dan administrasi usaha dari penjualan dan skema
insentif promosi, skema kartu loyalitas, skema dan program insentif, program pengharagaan, skema poin untuk penebusan
terhadap barang dan jasa; Penjualan atau promosi penjualan; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun
grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan barang-barang elektronik; Penjualan barang secara
online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang selam; Penjualan barang secara online
atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris gadget atau teknologi; Penjualan barang secara online atau
offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris peralatan dan perlengkapan selam; Penjualan eceran, grosir,
penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh
elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang
berikut ini: alat berkebun, yaitu alat yang dioperasikan dengan tangan untuk berkebun, alat penyiraman dari besi dan
penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak peralatan, kunci linggis, palu, obeng, baut dan kunci, barang untuk perawatan anak,
yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta bayi, timbangan bayi, bak mandi, barang kuas, barang dan peralatan senam,
permainan dan mainan, barang-barang pers, yaitu barang cetakan dan buku, musik, yaitu alat musik, alat tulis, telekomunikasi,
telepon (termasuk telepon seluler), barang audio-visual dan multimedia, yaitu televisi (display kristal cair (LCD), plasma,
tabung sinar katoda), pemutar / perekam, speaker, netbook, kamera digital, bingkai foto digital, camcorder digital, cakram
kompak dan CD-ROM, cakram video digital (cakram serbaguna digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD (HD-DVD),
cakram penyimpanan optik, pemutar dan pembaca portabel (stereo pribadi), radio mobil, konverter, penyandi, perekam,
penulis, papan tombol, permainan digital, playstation, telepon seluler, telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi, turntable,
amplifier, pemutar dan pembaca, tuner, speaker, sistem bioskop rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar plasma,
proyektor video, perangkat lunak komputer, film, sistem penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu komputer dan
periferal komputer, unit pemrosesan pusat (CPU), monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard disk, kunci USB,
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kartu memori, floppy disk, bahan makanan pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan, budidaya tanaman,
tembakau dan barang dan perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas, karton, kulit dan imitasi
kulit, kain atau tekstil, bulu, serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang, seluloid dan pengganti
semua bahan ini, atau dari plastik, tiruan atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan pada suatu kabupaten,
kota kecil, kota, wilayah atau negara (tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan pelanggan untuk melihat dan
membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan
melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa
pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: dekorasi interior dan
eksterior, yaitu linen rumah tangga, tirai bersih, gorden dari tekstil atau plastik, tirai dari tekstil, hiasan dinding dari tekstil, kain
non-anyaman (tekstil), penutup pelindung untuk furnitur, bantal (kecuali bantal untuk keperluan medis dan pemanasan),
sarung bantal, penutup furnitur dari tekstil, penutup tempat tidur, penutup meja, batang dan cincin gorden, kait tirai, rol, pita
gorden, gantungan untuk gorden, tirai dari logam, potongan ujung dan kurung untuk batang tirai bukan dari logam, gagang
pintu bukan dari logam dan kenop untuk furnitur bukan dari logam, renda dan bordir, pita, kawat untuk gorden, penahan
gorden tidak untuk tekstil, penutup lantai dan dinding, karpet dan permadani, bingkai foto, foto, stiker, cermin, karya seni dari
logam mulia, kayu, plester atau plastik, ponsel (benda dekoratif), kotak, kotak dari kayu atau plastik, lilin, tempat lilin, tembikar,
vas, pot, penutup untuk pot, patung dan patung dari logam mulia, porselen, terra-cotta atau kaca, air mancur, bunga kering
untuk dekorasi, lampu, penutup lampu, penahan tudung lampu, cat dan pernis, pewarna, pernis, pelapis permukaan, teras,
tembikar, pot, bak (untuk tanaman), penutup untuk pot (bukan dari kertas), kotak jendela, mangkuk hias, bak, patung dan
patung batu, beton atau terra-cotta, air mancur dan kolam, dukungan tanaman, teralis, busur, layar (furnitur), penahan vas,
pouffes, tiang untuk menaruh mantel, tempat payung, rak majalah, furnitur taman, tempat bunga (furnitur), payung, pandepo,
kotak peti untuk keperluan penyimpanan, penghias ponsel, perabot, yaitu furnitur, cermin, bingkai foto dan tempat duduk,
pengharum ruangan, pengharum dan pembersih, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa
tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos
termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak
lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan
makan, linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor,
kompor induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot
kopi, penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan,
pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik,
pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung
kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es,
mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk
mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich
panggang, pembuat pancake, perlengakapan fondue, perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin
untuk membuat pasta, panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu,
mesin pengering unit uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan
pemanasan untuk rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator,
bantal pijat, penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet,
radiator listrik dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian
udara, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara;
Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana
pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai
barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi,
deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan
makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas
kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat
pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat
kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu,
linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan
benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet,
tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas
perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan makanan dan
minuman secara online; Penjualan online atas publikasi cetak, buku, majalah, materi cetak, terbitan berkala, teks elektronik
dan teks non-elektronik; Penjualan ritel dan grosir sampo sepatu (online); Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa
kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, alas kaki,
penutup kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan
teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet,
perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan
teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online
berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penjualan ritel wewangian, kosmetik, barang yang terbuat dari bahan
kulit atau bahan imitasikulit, tas, kacamata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan
kronometrik, jual beli ritel online yang menawarkan wewangian, barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasi kulit,
tas, kacarnata dan kacarnata pelindung dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jasa perna saran dan
promosional, terutama melalui media elektronik, publikasi untuk tulisan pUblisitas, pengumpulan pcndapat, studi pasar.;
Penyajian barang pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
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services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyajian barang-barang pada media komunikasi untuk keperluan retail, yaitu, jasa
toko retail dan jasa pesanan melalui pos dalam bidang musik dan hiburan musikal; Penyebaran bahan untuk iklan;
Penyebaran bahan untuk iklan, pengiklanan penjualan melalui pos; Penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan
komunikasi on-line di internet; Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi untuk pameran, pameran
perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Penyediaan dan penyebaran informasi, bantuan dan nasihat komersial
untuk peserta pameran, pengunjung dan penyelenggara pameran, termasuk semua informasi tersebut yang disediakan secara
elektronik, termasuk pada suatu situs web; Penyediaan informasi komersial dari basis data online; Penyediaan informasi
komersial melalui internet global; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi
produk, termasuk informasi biaya dan toko
Penyediaan informasi produk, termasuk informasi biaya dan toko; Penyediaan informasi terkait dengan semua pakaian, alas
kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen
bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa periklanan, administrasi bisnis dan fungsi kantor di bidang sistem
penentuan posisi global; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait jasa periklanan, pemasaran, Jasa
promosi, manajemen bisnis, administrasi bisnis, layanan administrasi bisnis terkait asuransi dan layanan broker dalam
jaringan, layanan administrasi bisnis terkait layanan garansi, penilaian bisnis, pertanyaan bisnis, investigasi bisnis, konsultasi
manajemen dan organisasi bisnis, penasihat bisnis dan layanan informasi, bantuan manajemen bisnis, konsultasi organisasi
bisnis, penelitian bisnis, informasi dan saran komersial untuk konsumen dan, toko saran konsumen, organisasi pameran untuk
tujuan komerial atai periklanan, proses administrasi pesanan pembelian, Penghimpun informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, konsultasi bisnis, koleksi, kompilasi, sistemisasi, verifikasi, analisis, proses, pembaruan,
pengaturan, penyimpanan dan penyedia data, layanan informasi bisnis disediakan dalam jaringan dari sebuah database
komputer, internet atau perangkat komunikasi nirkabel, pencarian data dalam file komputer untuk orang lain, analisis harga
biaya, menyusun laporan akun, peramalan ekonomi, pakar efisiensi, konsultasi manajemen personal, layanan perbandingan
harga, konsultasi bisnis profesional, analisis dan penyedia informasi bisnis dan komersial, analisis bisnis, riset dan layanan
informasi, mengumpulkan dan memverifikasi penilaian dan ulasan bisnis untuk orang lain, menyediakan perbandingan harga,
layanan, kualitas, ulasan dan penilaian penyedia layanan untuk bisnis atau tujuan komerial, menyiapkan laporan keuangan;
Penyediaan layanan direktori manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek melalui web online yang menampilkan
hyperlink ke situs web; Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan headwear melalui
telepon, faksimili, situs web online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik lainnya; Penyediaan platform e-commerce
untuk tujuan ritel melalui Internet.; Penyediaan promosi barang dan jasa melalui periklanan; Penyediaan ruang iklan di situs
web untuk mempromosikan barang dan jasa; Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa di website; Penyediaan tempat
pasar online untuk pengguna jasa dan penyedia jasa tenaga kerja professional/pencari kerja dengan berbagai jenis
ketrampilan dan pengalaman; Penyelenggaraan acara untuk keperluan komersial dan iklan; Penyelenggaraan pengundian
hadiah untuk tujuan promosi dan perdagangan; Penyewaan materi periklanan; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan
(termasuk online melalui jaringan komunikasi global termasuk Internet); Penyewaan papan iklan; Penyewaan peralatan untuk
periklanan; Penyewaan ruang iklan di situs web; Perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi
untuk tujuan ekonomi atau iklan; Perencanaan pengiklanan; Periklanan melalui jaringan telepon seluler; Periklanan melalui
media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan online melalui jaringan komunikasi komputer; Periklanan untuk orang lain;
Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait
untuk memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang
terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan,
pemasaran, dan promosi barang dan jasa pihak lain dalam kaitannya dengan video game dan olahraga elektronik; Produksi
film iklan dalam bentuk videotape/rekaman video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Produksi keperluan periklanan
visual; Produksi rekaman video untuk tujuan periklanan; Program insentif kartu loyalitas untuk mempromosikan jasa toko ritel
yang menampilkan pakaian dan aksesoris fesyen dan sejenisnya; Promosi [periklanan] bisnis; Promosi barang dan jasa
melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi barang dan jasa milik pihak lain melalui program diskon dan insentif dimana
poin pembelian diberikan untuk pembelian yang dilakukan oleh pelanggan vendor atau perjalanan yang dilakukan oleh
pelanggan anggota yang dapat ditukar dengan barang dagangan dan perjalanan; Promosi penjualan (untuk orang lain);
Promosi penjualan akun kartu kredit melalui administrasi program pemberian insentif; Promosi penjualan produk elektronik,
video dan/atau audio untuk orang lain; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain melalui
toko, Internet atau katalog produk; Promosi penjualan untuk bisnis bebas bea; Promosi penjualan untuk pihak lain melalui
jaringan komputer; Promosi secara online pada jaringan komputer; Promosi, periklanan dan pemasaran situs online; Pusat
belanja melalui internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet,
yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices), sabun
dan deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan
dompet kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran,
sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur,
peralatan pendingin listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; Ritel online; Studi dan analisis
pasar melalui Internet; TOKO SERBA ADA; Toko Aquarium; Toko Barang Pecah belah; Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir
Elektronik; Toko Optik; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko Penjualan Lampu LED, lampu tenaga surya dan bola lampu; Toko
alat-alat musik dan rekaman-rekaman; Toko alat-alat olahraga; Toko barang elektronik audio dan audio visual; Toko barang
pernak pernik/aksesoris; Toko barang-barang grosir; Toko barang-barang seni; Toko bebas bea bandara; Toko bebas pajak
untuk kosmetik dan obat-obatan; Toko boneka; Toko buku dan alat-alat tulis; Toko bunga; Toko distro; Toko eceran
aluminium; Toko eceran dan grosir yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Toko eceran yang menjual peralatan listrik
rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran yang menjual produk susu;
Toko emas; Toko emas dan perhiasan; Toko handphone dan asesoris; Toko helm dan aksesoris helm; Toko jam; Toko jam
tangan; Toko jamu (herbal); Toko komputer dan aksesoris; Toko kue; Toko kue online; Toko mainan anak-anak; Toko
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makanan dan minuman khas jepang; Toko makanan online; Toko mebel dan ranjang; Toko menjual produk voucher secara
elektronik / online; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman online; Toko minuman panas dan dingin; Toko olahraga; Toko
oleh-oleh; Toko online dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang merchandise karakter
animasi; Toko online di bidang makanan dan minuman; Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko online yang menjual
peralatan dan perlengkapan bayi; Toko pakaian ritel; Toko pancake dan waffle; Toko parfum; Toko perabotan; Toko perangkat
hardware; Toko perhiasan; Toko perlengkapan bayi; Toko plastik; Toko pulsa dan kartu perdana; Toko ritel, katalog pesanan
melalui pos, dan layanan toko ritel yang ditawarkan melalui Internet di bidang alas kaki, pakaian, barang-barang-barang kecil
terbuat dari kulit, tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang, tas tangan, kacamata hitam, dan aksesoris
terkait di atas; Toko roti online; Toko sepatu; Toko serba ada; Toko sparepart dan aksesoris kendaraan; Toko tekstil dan
pakaian; Toko telekomunikasi; Toko yang melayani penjualan mesin; Toko yang menjual Karpet; Toko yang menjual antara
lain: baterai telepon seluler, -baterai isi ulang, -pengisi daya baterai untuk gawai dan telepon selular baik secara onLine
maupun langsung; Toko yang menjual batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan pintu, panel kayu,
bingkai, kertas pelapis dinding; Toko yang menjual berbagai macam parcel; Toko yang menjual cat; Toko yang menjual emas
batangan; Toko yang menjual es krim; Toko yang menjual kaca, kaca mata (optik), bingkai kacamata, rangka kaca mata, kaca
mata pelindung matahari, tempat-tempat kaca mata, lensa kontak, wadah-wadah untuk lensa kontak, tali kaca mata, kaca
mata anti silau, tas, tas ransel, tas selempang, dompet, koper, kulit, kulit Imitasi, payung, tongkat, kantong untuk pendaki
gunung, jam, tali jam tangan , rantai jam tangan, kotak jam tangan, perhiasan, gelang, kalung, cincin, bros(perhiasan), logam
mulia, baju, celana, t-shirt, sepatu, sandal, sepatu sandal, ikat pinggang, topi, jaket, sarung tangan (pakaian), tenda-tenda, talitali, tambang, tempat tidur gantung, jala-jala, terpal plastik, karung plastik, jaring-jaring, kerai diluar ruangan; Toko yang
menjual kosmetik; Toko yang menjual kue; Toko yang menjual pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es dan
buah; Toko yang menjual pompa air rumah tangga dan industri serta seluruh alat listrik; Toko yang menjual wallpaper, gorden,
blinds, vinyl floor, lantai kayu, sticker, kaca filem; Toko-toko Grosir Elektronik; administrasi komersial untuk lisensi barang dan
jasa bagi orang lain, untuk program diskon yang memungkinkan peserta mendapatkan diskon barang dan jasa melalui
penggunaan kartu anggota diskon, kompetisi untuk keperluan periklanan, program loyalitas konsumen, skema insentif dan
loyalitas pelanggan, program loyalitas menyangkut diskon atau insentif, program imbalan loyalitas, skema keanggotaan,
skema insentif penjualan dan promosi, program insentif promosi penjualan, urusan bisnis waralaba, urusan bisnis toko ritel;
administrasi program insentif promosi penjualan; administrasi program loyalitas konsumen untuk mempromosikan layanan
restoran dan layanan ritel orang lain; administrasi program pemberian insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan
jasa orang lain; administrasi skema insentif penjualan dan promosi; administrasi skema insentif penjualan dan promosi yang
melibatkan perangko perdagangan; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; agen
pemesanan teater untuk iklan atau promosi penjualan; agen perencanaan dan pelaksanaan iklan dan promosi penjualan, serta
pengajaran dan saran untuk iklan dan promosi penjualan; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan
mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian,
pelaksanaan untuk mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen untuk
kontrak pengadaan (untuk pihak lain) untuk penjualan dari barang melalui telefon seluler dan internet; agen untuk penerbitan
kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; agency services
of products, services and company on the internet; analisis dan studi atas informasi yang dikumpulkan pada pendapatpendapat (opini) para konsumen dan lingkungan melalui penelitian pasar dan studi-studi per-iklanan; analisis respon iklan dan
riset pasar; analisis respons iklan dan studi pasar; analisis respons terhadap iklan; belanja online; beriklan di Internet untuk
orang lain; beriklan di kios elektronik; beriklan di majalah, brosur, dan koran; beriklan di pers populer dan profesional; beriklan
melalui Internet; beriklan melalui jaringan telepon seluler; beriklan melalui media elektronik; beriklan melalui semua sarana
komunikasi publik; beriklan untuk orang lain di Internet; copywriting iklan; copywriting untuk keperluan iklan dan promosi;
demonstrasi barang untuk keperluan iklan; demonstrasi barang untuk keperluan promosi; demonstrasi produk di jendela toko
dengan model langsung; demonstrasi produk disediakan di dalam toko dan melalui jaringan komunikasi global dan jaringan
elektronik dan komunikasi lainnya; desain bahan iklan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan; desain
logo iklan; desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; desain selebaran iklan; desain, kreasi, persiapan, produksi, dan
penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; distribusi bahan periklanan; distribusi barang promosi; distribusi barangbarang (bukan layanan-layanan transportasi) (agen, grosir, layanan-layanan representatif); distribusi dan penyebaran materi
iklan; distribusi dan penyebaran materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi iklan; distribusi iklan dan
pengumuman komersial; distribusi masalah periklanan; distribusi materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak, sampel];
distribusi materi iklan dan penyebaran pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distribusi materi iklan, pemasaran
dan promosi; distribusi minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan peralatan silinder untuk melindungi sensor
suhu, mesin, dan bagiannya; distribusi pengumuman iklan; distribusi produk untuk tujuan periklanan; distribusi prospektus;
distribusi prospektus dan sampel; distribusi prospektus dan sampel untuk keperluan periklanan; distribusi prospektus untuk
keperluan periklanan; distribusi prospektus, langsung atau melalui pos; distribusi sampel; distribusi sampel untuk keperluan
iklan; distribusi sampel untuk keperluan publisitas; distribusi sampel, langsung atau melalui pos; distribusi selebaran iklan;
distribusi selebaran iklan untuk orang lain; distribusi selebaran untuk tujuan periklanan; distribusi selebaran, brosur, barang
cetakan, dan sampel untuk keperluan periklanan; galeri seni untuk tujuan iklan; galeri seni untuk tujuan komersial atau iklan;
iklan; iklan banner; iklan baris; iklan bayar per klik; iklan billboard elektronik; iklan bioskop; iklan dan layanan informasi
komersial; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan pemasaran kooperatif; iklan dan pemasaran koperasi untuk
layanan kebersihan perumahan dan komersial; iklan dan promosi perusahaan; iklan dan saran bisnis; iklan daring pada
internet dan sistem jaringan komputer global lainnya; iklan dengan komunikasi nirkabel; iklan di bidang pariwisata dan
perjalanan; iklan film; iklan jasa pelatihan penyelaman dalam air secara online; iklan komersial; iklan komersial perusahaan;
iklan komersial radio; iklan komersial televisi; iklan langsung; iklan majalah; iklan melalui pesanan surat; iklan melalui sarana
komunikasi umum; iklan melalui semua sarana komunikasi umum; iklan mobil untuk dijual melalui Internet; iklan online; iklan
online di jaringan komputer; iklan online pada jaringan komputer; iklan pengalaman, acara dan secara langsung; iklan promosi
produk dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan acara olahraga
domestik dan internasional; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi
yang berkaitan dengan konser musik; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan
perjanjian lisensi yang berkaitan dengan olahraga, musik, dan acara budaya lainnya; iklan radio; iklan radio dan televisi; iklan
real estat; iklan real estat komersial; iklan real estat komersial atau perumahan; iklan real estat perumahan; iklan respons
langsung; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui internet; iklan secara online jasa
pengaturan pengantaran orang-orang yang mengadakan perjalanan snorkeling dan diving; iklan secara online jasa wisata
dalam air snorkeling dan diving; iklan situs web bisnis; iklan sponsor; iklan surat langsung untuk menarik pelanggan baru dan
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mempertahankan basis pelanggan yang ada; iklan televisi; iklan untuk keperluan rekrutmen; iklan untuk perekrutan personil;
iklan wisata diving dan snorkeling di Pulau melalui internet; iklan yang berkaitan dengan layanan transportasi dan pengiriman;
iklan yang berkaitan dengan produk farmasi dan produk pencitraan in-vivo; iklan, pemasaran dan konsultasi konsultasi,
layanan konsultasi dan bantuan; iklan, promosi, dan layanan hubungan masyarakat; iklan, promosi, dan layanan keagenan;
informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan administrasi bisnis yang
disediakan secara online atau melalui Internet; information retrieval services on the internet using artificial intelligence program
for others; internet dan layanan situs belanja ritel online yang menampilkan streaming atau konten audio-visual yang dapat
diunduh di bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; jasa agen periklanan; jasa agen
periklanan radio; jasa agen periklanan televisi; jasa analisis periklanan; jasa bisnis dan periklanan; jasa diskon (-untuk
pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distribusi di bidang bahan kimia, pestisida, aplikator kimia dan
pestisida dan pakaian pelindung dan masker pelindung untuk digunakan selama penggunaan atau aplikasi bahan kimia; jasa
eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil pada situs web internet; jasa iklan dan promosi; jasa
iklan ritel yaitu penyebaran masalah iklan untuk pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik daring; jasa informasi
penjualan, bisnis dan promosi; jasa informasi, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan periklanan dan
pemasaran; jasa jasa katalog toko eceran; jasa jual beli mobil bekas secara online; jasa kliping berita iklan secara daring
(online) melalui jaringan komputer; jasa klub pelanggan dan jasa loyalitas pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi
dan/atau periklanan; jasa klub pelanggan, untuk keperluan komersial, promosi dan/atau iklan; jasa konsultasi manajemen
bisnis yang disediakan melalui Internet; jasa konsultasi usaha mengenai distribusi komersial dan penyediaan informasi yang
berhubungan dengannya; jasa konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan konsep, pengkreasian, proses desain,
pengembangan, penerapan, pengerjaan, pengaturan, promosi dan pengawasan skema keanggotaan, termasuk skema kartu
loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan /
atau iklan; jasa manajemen penjualan di internet; jasa marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline,
transaksi komersial secara online; jasa menjual bersama-sama, untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain, dari
bermacam-macam barang, yang memungkinkan pelanggan untuk melihat dengan baik dan membeli barang-barang tersebut
melalui situs web internet barang dagangan secara umum dan toko grosir; jasa organisasi dan manajemen program promosi
insentif dan penjualan; jasa pembelanjaan melalui internet; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa
penataan untuk tujuan iklan; jasa penelitian dan konsultasi yang berkaitan dengan promosi, operasi, dan penjualan di pasar
domestik dan luar negeri barang dan jasa yang diproduksi di Taiwan, yaitu, konsultasi riset pasar; jasa penerbitan,
pengelolaan dan penyelesaian kupon dan poin untuk mempromosikan barang dan jasa; jasa pengadaan, untuk manfaat pihak
lain, berbagai barang-barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang tersebut di outlet ritel, outlet grosir, supermarket dan toko serba ada; jasa pengaturan dan
pengorganisasian promosi pemasaran untuk pihak lain; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online;
jasa penjualan grosir produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan makanan dan minuman khas
jepang baik secara langsung maupun online; jasa penjualan melalui sistem berbasis web dan portal online di bidang
perdagangan konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen untuk masuk, mengatur dan mengubah profil
pembayaran dan pengiriman serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan mengubah daftar produknya; jasa penjualan
produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan ritel produk garam kemasan secara online maupun
offline; jasa penjualan ritel, grosir dan online termasuk berhubungan dengan buku dan publikasi lainnya jasa informasi,
nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa penjualan secara online; jasa
penjualan serta promosi untuk sediaan farmasi; jasa penjualan wisata dalam air diving dan snorkeling secara online; jasa
penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa penyediaan portal online berbasis web yang
memberikan pelanggan akses ke informasi akun penjualan mereka, informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk
saat ini berdasarkan pesanan, informasi manajemen inventaris, dan informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan
kimia dan produk kimia; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; jasa perdagangan secara online
sehubungan dengan pelelangan elektronik dan menyediakan evaluasi bisnis secara online sehubungan dengannya; jasa
periklanan; jasa periklanan B2B (transaksi komersial antara pelaku bisnis); jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan
dan promosi dan konsultasi yang terkait dengannya; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi,
televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa periklanan dan publisitas, yaitu, mempromosikan barang, jasa,
identitas merek dan informasi serta berita komersial pihak ketiga melalui media cetak, audio, video, digital dan medium on-line;
jasa periklanan media sosial; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan yang berkaitan dengan penjualan
barang; jasa periklanan yang disediakan oleh agen periklanan radio dan televisi; jasa periklanan, pemasaran dan konsultasi
promosi, nasihat dan pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial; jasa periklanan, yaitu,
manajemen kampanye periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi (optimization); jasa
periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu, penjadwalan, pelacakan, dan
pelaporan iklan untuk orang lain; jasa periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan headwear; jasa pesanan pos
dan jasa toko ritel online yang menjual kopi, teh, minuman berbahan dasar kopi, minuman berbahan dasar teh, minuman
berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh listrik dan mesin espresso listrik, pemadat kopi dan teh, panci dan penyaring, tempat
minuman, dan kaos; jasa produksi iklan; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa promosi penjualan; jasa promosi
penjualan atas barang-barang dan jasa-jasa melalui sponsor untuk olahraga, musik dan hiburan; jasa promosi yaitu distribusi
voucer hadiah untuk keperluan promosi dan komersial, cek hadiah, cap dan kupon diskon melalui telepon seluler,
perlengkapan seluler lainnya dan melalui internet; jasa retail secara online untuk produk konsumen; jasa ritel online terkait
mainan; jasa ritel supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel
penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan karet yang belum diproses dan setengah jadi, getah perca, getah,
asbes, mika dan pengganti semua bahan ini, plastik dan resin dalam bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan,
pengepakan, penghentian dan bahan isolasi, pipa fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam, kulit dan kulit imitasi, kulit
halus dan kulit binatang, koper dan tas pembawa, payung dan payung matahari, tongkat, cambuk, tali kekang dan pelana,
kalung, tali pengikat dan pakaian hewan, tas surat seni [kasing], tas atletik, tas kecil penyimpan surat dan dokumen,
gendongan bayi dan anak, ransel, koper, tas, tas untuk aksesoris perjalanan, tas pantai, tas sabuk, ikat pinggang, ikat
pinggang terbuat dari kulit imitasi, ikat pinggang terbuat dari kulit, dompet, tas sepatu bot, tas kantor, tempat kartu nama, tas
kemping, tongkat, kotak kartu, tempat kartu, tempat buku cek, tas, tas untuk telepon bergerak, tas genggam, tas kosmetik, tas
dokumen, tas besar berbentuk silinder, tas malam, pengikat dan tali dari kulit, alat pembawa berbingkai berbentuk ransel untuk
membawa bayi, bingkai untuk tas, bingkai untuk payung, tas garmen, tas senam, tas tangan, pakaian kuda, tas ransel,
kantong pinggul, holdall/koper, selimut kuda , barang penunggang kuda dan tack kuda, dompet kunci, gantungan kunci terbuat
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dari kulit yang dilengkapi gantungan kunci, tempat kunci, kantong kunci, ransel /knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas
surat dari kulit [cover], label koper, tali koper , tas untuk perlengkapan menginap semalam, buku saku, dompet saku,
portofolio, kantong, dompet, tas record, pelana kuda, ransel/rucksack, pelana, tas sekolah, tas sekolah bersabuk dari kulit,
ransel anak sekolah, tas sepatu, tas belanja, kereta belanja (tas belanja beroda), tas bahu, tas olah raga, tali untuk sepatu
roda, koper/suitcase, tas perlengkapan mandi, tas jinjing, tas untuk bepergian, koper untuk bepergian, koper/trunk, kursi
payung, tas pinggang (waist bag), tas pinggang (waist pack), kantong untuk tas pinggang (waist bag), kantong untuk tas
pinggang (waist pack), dompet/wallet, dompet untuk dicantelkan pada ikat pinggang, bahan bukan dari logam untuk bangunan
dan konstruksi, pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan bitumen, bangunan yang dapat
dipindahkan bukan dari logam, monumen bukan dari logam, perabot rumah, cermin, bingkai foto , wadah bukan dari logam
untuk penyimpanan atau pengangkutan, tulang, tanduk, tulang ikan paus atau kulit mutiara, kerang, tanah liat magnesium,
batu ambar belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, seprei [kecuali linen], tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah
tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin gorden, hiasan dari plastik untuk bahan makanan, bantal tiup [selain
untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, penelitian, fotografi,
sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan dan pendidikan, peralatan
dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah, pengumpul, pengatur atau pengendali distribusi atau penggunaan listrik,
peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi, reproduksi atau mengolah suara, gambar atau data, media yang dapat
direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer, media perekam dan penyimpan analog atau digital kosong, mekanisme
untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya, kas register, mesin hitung, komputer
dan alat periferal komputer, pakaian penyelam, masker penyelam, sumbat kuping untuk penyelam, penjepit hidung untuk
penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat pernapasan untuk berenang di bawah permukaan air, alat
pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera), peralatan untuk digunakan
dengan komputer, perekam audio, tas dan casing yang secara khusus disesuaikan untuk tempat atau pembawa perangkat
dan peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan tablet serta aksesoris untuk perangkat tersebut, baterai, pengisi daya
baterai, pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator, camcorder, kamera, kartu mengandung chip sirkuit terpadu, kartu yang
berkode dengan fitur keamanan untuk keperluan otentikasi, kartu yang menggunakan memori magnetik dan memori sirkuit
terpadu, tempat pembawa untuk telepon bergerak, tempat telepon bergerak, tempat kaca mata dan kaca mata pelindung sinar
matahari; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan
dan instrumen pembedahan, medis, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu, barang
ortopedi, bahan penjahit luka, alat terapeutik dan alat bantu yang disesuaikan untuk orang penyandang cacat, alat pijat,
peralatan, alat dan barang untuk menyusui bayi, masker wajah untuk penggunaan medis, peralatan dan instalasi untuk
penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air,
keperluan sanitasi, botol air panas, kendaraan,alat untuk bergerak di darat, udara atau air, aksesoris, komponen dan bagianbagian kendaraan, senjata api, amunisi dan proyektil, bahan peledak, kembang api, logam mulia dan campurannya,
perhiasan, batu mulia dan batu permata setengah mulia, jam dan pesawat pengukur waktu, lencana dari logam mulia, kotak
dari logam mulia, kotak untuk jam dan arloji, kancing perhiasan pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin dasi, kotak perhiasan
dari logam mulia, gantungan kunci, medali, cincin lilin dari logam mulia, mekanisme untuk jam dan arloji, hiasan dari logam
mulia, alat pengatur waktu, perhiasan kecil, piala, sabuk gesper, gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan, alat musik,
penyangga untuk musik dan penyangga untuk alat musik, tongkat dirigen, kertas dan karton, barang cetakan, bahan penjilid
buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan kantor, kecuali perabot, perekat untuk keperluan alat tulis menulis atau rumah
tangga, bahan menggambar dan bahan untuk seniman, kuas cat, alat pendidikan dan pengajaran, lembaran, film dan tas
plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-huruf cetak, blok-blok cetak, agenda, album, bahan seniman, tas [amplop,
kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan, buku, majalah [terbitan berkala], brosur, selebaran dan publikasi cetak
lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain yang bersandi atau magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis,
katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian, arsip dokumen [alat tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah,
voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat tulis untuk penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label
koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon], tempat pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster, tiket tercetak,
catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus, penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik, stempel [segel] ,
stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali perabot), bagan dinding untuk digunakan sebagai buku
harian, papan tulis putih; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian,
hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastik yang belum diproses, komposisi bahan pencegah
kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri, zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit
binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta lain, kompos, pupuk kandang, pupuk,
sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak, bahan pencegah karatan dan
kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar alam mentah, logam dalam
bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik tidak mengandung obat dan
sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan pemutih dan zat lain untuk
penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sediaan pembersih tubuh dan
perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan, sabun, anti keringat (pembersih
badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim, pasta gigi, deodoran, sediaan
penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna rambut, sediaan penataan rambut, sediaan perawatan tangan,
sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan perawatan kuku, sediaan menghilangkan cat kuku, cat kuku,
sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur, sediaan untuk menyegarkan napas [tidak mengandung
obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir sepatu, lilin sepatu, sediaan mandi pancuran, produk perawatan
kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan oli dan gemuk industri, malam, pelumas, zat untuk mengisap, membasahi dan mengikat debu,
bahan bakar dan bahan penerangan, lilin dan sumbu untuk penerangan, lilin beraroma dan wangi , sediaan farmasi, medis
dan kedokteran hewan, sediaan saniter untuk keperluan medis, zat dan makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan
medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi, suplemen pantangan untuk manusia dan hewan, plester, bahan
pembalut, bahan untuk menambal gigi, pembuat gigi buatan, pembasmi kuman, sediaan untuk membasmi binatang perusak,
bahan pembasmi jamur, bahan pembasmi rumput liar, sediaan penyegar udara, kit dan kotak pertolongan pertama lengkap
dengan isinya, sediaan pembersih tangan, kit yang berisi sediaan medis, plester, protein, vitamin, suplemen diet dan mineral,
logam kasar dan campurannya, bijih logam, bahan logam untuk bangunan dan konstruksi, bangunan dari logam yang dapat
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dipindahkan, kabel dan kawat bukan untuk listrik dari logam biasa, barang-barang kecil dari logam besi, wadah logam untuk
penyimpanan atau pengangkutan, lemari besi, lencana dari logam, cincin kunci dan rantai kunci, kunci, kunci-kunci, ornamen,
tempat sampah logam, kunci, kunci kosong, rambu, patung, patung kecil dan arca kecil, perunggu, piala yang terbuat dari
logam, kotak uang, mesin, mesin perkakas, perkakas yang dioperasikan dengan listrik, motor dan mesin, kecuali untuk
kendaraan darat, kopling mesin dan komponen transmisi, kecuali untuk kendaraan darat, peralatan pertanian, selain alat
tangan dioperasikan secara manual, inkubator untuk telur, mesin penjual otomatis, perkakas dan alat tangan, yang
dioperasikan secara manual, peralatan pemotong, senjata yang dipakai pada sisi badan, pisau cukur, peralatan higienis dan
kecantikan yang dioperasikan dengan tangan untuk manusia dan hewan, peralatan pengangkat, peralatan tangan untuk
darurat dan penyelamatan, alat berkebun , dioperasikan dengan tangan, gunting, besi pengering rambut, jepitan untuk
pengeriting rambut, pelengkung bulu mata, perangkat manikur, gunting kuku, kikir kuku, perangkat pedikur, gunting
pemangkas, pinset, penjepit, pemotong pizza; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, ikat pinggang [pakaian], replika perlengkapan sepak bola,
spul untuk sepatu bot sepak bola [sepatu], renda, jalinan pita dan sulaman, dan pita dan simpul pita perlengkapan jahit
menjahit, kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, hiasan rambut, rambut palsu, pengikat untuk pakaian
dan untuk rambut, kancing hias berbentuk lencana, tali sepatu, nomor peserta lomba, retsleting, karpet, permadani, keset dan
bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, matras yoga, permainan, mainan dan
alat-alatnya, peralatan video game, alat senam dan olah raga, hiasan untuk pohon Natal, peralatan untuk tinju, peralatan untuk
bermain permainan keterampilan, peralatan memanah, pohon Natal tiruan dan dudukan pohon Natal, tas yang disesuaikan
untuk membawa alat olah raga, tas yang didesain khusus untuk ski dan papan selancar, tas yang disesuaikan khusus untuk
peralatan olah raga, balon, bola, masker baseball, tongkat pemukul untuk olah raga, pelindung badan, perlengkapan binaraga,
pelindung dada, permainan kartu, hiasan Natal, permainan komputer, guntingan kertas berwarna yang dihamburkan untuk
pesta, alas panah, permainan panah-panahan, pelindung siku (alat olah raga), permainan elektronik, peralatan latihan, kait
ikan, barang dan peralatan memancing, alat pancing, pelindung tinju [alat olah raga], peralatan fitnes, sarung tangan untuk
sepak bola, sepak bola atau gawang sepak bola, chip permainan, peralatan permainan, permainan yang berhubungan dengan
olah raga, sarung tangan khusus disesuaikan untuk keperluan olah raga, jaring gawang, tiang gawang, tas golf dengan atau
tanpa roda, karpet golf, peralatan senam dan olah raga, latihan tangan, pelindung tangan yang disesuaikan untuk penggunaan
olah raga, pelindung pinggul yang dibuat khusus untuk berolahraga [bagian dari pakaian olah raga], bola tiup untuk olah raga,
jalur sepatu roda, pelindung lutut [alat olah raga], pelindung lutut yang disesuaikan untuk digunakan saat berolahraga,
pelindung kaki yang disesuaikan untuk olah raga, bantalan tulang kering [alat olah raga], patung militer [mainan], hadiahhadiah kecil, bantalan kolam, topi pesta dari kertas, mesin untuk latihan fisik, trek plastik, tenda bermain, peralatan tempat
bermain, kartu permainan; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian
pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak
aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan
tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat lunak permainan komputer, permainan komputer, perangkat
keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal komputer, program komputer, perangkat lunak komputer ,
komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital versatile disc, peralatan driver, publikasi elektronik yang
dapat diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan permainan komputer interaktif yang dapat diunduh,
penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya listrik, peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik
rumah tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip
bersandi yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan, program loyalitas, program imbalan dan preferensi
pemegang kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata
pelindung matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang, pelindung/perisai wajah, filter untuk masker
pernapasan, pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca mata dan kacamata pelindung matahari,
bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer grafis, headphone, headset, helm (kecuali
helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick untuk digunakan dengan komputer, bantalan
lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa untuk kaca mata (eyewear), kaca mata
(spectacles) dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket penyelamat dan pelampung, timbangan koper,
pembawa data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori, penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut
(karet pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam dan portabel untuk merekam, mengatur,
mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer
terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon, kartu berlapis plastik memuat barang
cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu yang dapat diprogram, alat pelindung
untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung, pakaian pelindung untuk menyelam,
pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan], pakaian, tutup kepala dan alas kaki
pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung matahari dan kaca mata (goggles)
pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan, peralatan navigasi satelit, kartu
berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik , kartu chip, kaus kaki dipanasi
dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan kotak untuk kaca mata (eyewear)
dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen telekomunikasi, pesawat telepon,
telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan instrumen video, pemutar video
disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program permainan video dan permainan virtual
reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality komputer, virtual reality headset dan virtual
reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan
melalui pos yang berhubungan dengan penjualan perkakas rumah tangga atau dapur dan wadah kecil, peralatan memasak
dan peralatan makan, sisir dan spons, sikat, bahan pembuat sikat, barang untuk membersihkan, kaca belum dikerjakan atau
setengah dikerjakan, barang pecah belah, porselen dan barang tembikar, gelas bir, mangkuk dan piring, alat untuk menyikat,
alat pembakar, tempat lilin, piringan tempat tadah lilin dari logam mulia, tempat lilin dari logam mulia, hiasan dari porselen,
peralatan pembersih [dioperasikan secara manual], pengocok minuman koktail, teko kopi bukan listrik, tas pendingin,
peralatan kosmetik, cangkir, barang porselen, botol minuman, sedotan untuk minum, patung kecil, alas setrikaan, pot bunga,
botol air yang bisa dilipat, ekstraktor jus buah (dioperasikan secara manual), barang perlengkapan hadiah dan karya seni,
semua terbuat dari porselen tulang (bone china), kristal porselen, tembikar, kaca, porselen atau terakota, wadah es,
perangkap serangga, tempat air dan bejana air minum, cerek, kotak makan siang, patung miniatur, tempat pencampur [bukan
listrik] untuk mencampur minuman , tempat pencampur secara manual [pengocok koktail],
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mangkok, hiasan, keranjang piknik yang dilengkapi piring, piring, sedotan untuk minum yang dapat digunakan kembali,
sedotan yang dapat digunakan kembali, botol pengocok, botol untuk olah raga, wol baja, wadah penyimpanan untuk makanan,
wadah penyimpanan untuk keperluan rumah tangga, sedotan, mug bukan dari logam mulia, tas yang diisolasi secara termal
untuk keperluan rumah tangga atau dapur atau digunakan untuk mengangkut dan menyimpan makanan dan minuman, wadah
yang diisolasi secara termal untuk makanan, termos yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi,
tusuk gigi, vas dan kendi, botol air, kaleng penyiram tanaman, barang untuk berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring,
tenda dan terpal, awning dari bahan tekstil atau sintetis, layar, karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam
bentuk curah, bahan pelapis, bantalan dan pengisi kecuali dari kertas, karton, karet atau plastik, penutup tidak terpasang,
bahan tekstil berserat kasar dan bahan penggantinya, benang dan benang untuk keperluan tekstil, tekstil dan pengganti tekstil,
linen keperluan rumah tangga, tirai tekstil atau plastik, seprei, kain tempat tidur, flanel, handuk, penutup meja, kantong tidur;
jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan sepatu roda, papan
layar, pelindung tulang kering untuk penggunaan atletik, bantalan tulang kering [alat olah raga], papan luncur, papan selancar,
papan seluncur salju, ski, sepatu roda, bola snooker dan tongkat snooker, meja snooker, suvenir, tas olah raga, aksesoris dan
perlengkapan olah raga, sarung tangan untuk olah raga, sepeda stasioner untuk latihan fisik, pelindung perut [disesuaikan
untuk digunakan dalam olah raga tertentu], bahan senar untuk raket olah raga, pita/band penyerap keringat untuk raket, kolam
renang [alat bermain], jaring dan tiang tenis, tas termal tenis, tongkat mainan bercahaya, patung miniatur mainan, truk mainan,
peralatan latihan yang digunakan berkaitan dengan sepak bola, peluit, pelindung pergelangan tangan yang digunakan atletik,
daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan
dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu, keju, mentega, yoghurt dan produk susu lainnya, minyak dan lemak untuk
makanan, keripik kentang, makanan yang telah diolah, sediaan protein dalam bentuk batangan untuk konsumsi manusia,
makanan ringan berbentuk batang [bahan makanan], kopi, teh, kokoa dan kopi buatan, beras, pasta dan mie, tapioka dan
sagu, tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, cokelat, es krim, sorbet dan es yang dapat dimakan
lainnya, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, bumbu, rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan (herba) yang
diawetkan, cuka, saus dan bumbu lainnya, es (air beku), makanan berenergi berbentuk batang, bubuk instan untuk membuat
minuman beraroma, bubuk untuk membuat minuman, makanan sereal protein berbentuk batang, makanan ringan protein
berbentuk batang, makanan ringan berbentuk batang (bahan makanan), makanan ringan, produk pertanian, akuakultur,
hortikultura dan kehutanan yang belum diolah dan mentah, biji-bijian dan padi-padian yang belum diolah dan mentah, buah
dan sayuran segar, tumbuh-tumbuhan (herba) segar , tanaman dan bunga alami, umbi-umbian, bibit dan benih untuk ditanam,
hewan hidup, bahan makanan dan minuman untuk hewan, malt, bir, minuman tidak mengandung alkohol, air mineral dan air
soda, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan tidak mengandung alkohol lainnya untuk membuat minuman, minuman
untuk membantu melangsingkan tubuh [bukan untuk keperluan medis], cordial, minuman energi, minuman energi yang
mengandung kafein, minuman energi untuk olahragawan dan atlet, minuman berkarbonasi yang beraroma, minuman isotonik
[bukan untuk keperluan medis], sediaan untuk membuat minuman tidak mengandung alkohol, seltzer [minuman], shandy,
sorbet [minuman], minuman olah raga, minuman beralkohol, sediaan alkohol untuk membuat minuman, tembakau dan
pengganti tembakau, rokok dan cerutu, rokok elektronik dan vaporizer oral untuk perokok , barang-barang keperluan perokok,
korek api; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa toko besi dan bahan bangunan; jasa toko eceran sambung
langsung (online) yang tersedia melalui jaringan komputer global untuk komputer,; jasa toko retail secara online berupa
berbagai macam barang-barang konsumen pihak lain, kartu hadiah, dan pengiriman media digital, headset realitas
virtual/maya, dan konten dan data realitas virtual/maya; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang
konsumen untuk pihak lain; jasa toko retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat
diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki; jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik;
jasa toko retail secara online yang meliputi perangkat lunak komputer yang tersedia melalui internet dan jaringan komunikasi
komputer dan elektronik lain; jasa toko retail secara online yang menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya;
jasa toko retail secara online yang menampilkan headset realitas virtual/maya dan augmented reality, permainan (games),
konten dan media digital; jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; jasa toko retail yang meliputi perangkat lunak komputer
untuk penggunaan alat-alat elektronik digital ponsel genggam dan elektronik konsumen lain; jasa toko ritel online yang
menampilkan konten digital, karya audiovisual, film, dan pertunjukkan televisi; jasa toko serba ada retail; jasa toko serba ada
retail secara online; jasa toko untuk penjualan alat dapur; jasa toko untuk penjualan alat make up; jasa toko untuk penjualan
hadiah pesta pernikahan; jasa toko untuk penjualan hadiah ulang tahun; jasa toko untuk penjualan souvenir; jasa waralaba,
yaitu penawaran assistensi manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa,
fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare
(kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; jasa-jasa analisis dan studi informasi yang dikumpulkan
pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan tindak tanduk (behaviour) melalui penelitian pemasaran dan studi-studi
periklanan; jasa-jasa informasi usaha dan komersil secara online; jasa-jasa informasi usaha secara online, yakni, menganalisa
preferensi individu dan menyediakan ulasan dan rekomendasi produk; jasa-jasa manajemen bisnis, yaitu manajemen dan
pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung
apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu), klub rekreasi resor, klub
liburan, klub dimana setiap pemilik memiliki hak yang berbeda dan proporsional, klub tempat kediaman pribadi, hak
penggunaan klub dan proyek kontrak untuk jangka panjang untuk pihak lain; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan
pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan; jasa-jasa penelitian perniagaan yang berkaitan
dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa pengorganisasian untuk menggelar acara dalam melibatkan
customer untuk turut menyumbang makanan hewan untuk tujuan promosi; jasa-jasa penyediaan media dibidang periklanan
dan pemasaran satu persatu (one-to-one) ialah: perencanaan dan pembelian waktu dan ruang media untuk periklanan
pemasaran secara langsung; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar
online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; jasa-jasa perencanaan strategik perniagaan, penasehatan dan
konsultansi yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; jasajasa periklanan dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi
pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile
(berpindah-pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluransaluran komunikasi viral; jasa-jasa promosi penjualan, ialah mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa atas berbagai
macam industri-industri melalui penyaluran bahan-bahan promosi dan memberikan nasehat promosi penjualan; jasa-jasa
promosi yaitu distribusi voucher hadiah, cek hadiah, cek bernilai, stempel diskon dan kupon melalui telepon seluler dan
peralatan seluler lainnya dan internet; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
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dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan
perlengkapan make-up; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan perlengkapan sabun mandi; jasa-jasa toko eceran, yaitu
toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; jasa-jasa toko ritel online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual
yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa/layanan amal, khususnya
mempromosikan kesadaran masyarakat tentang amal, kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan
masyarakat dan umum dan kegiatan kemanusiaan; jasa/layanan bisnis dan periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan,
yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola, menyalurkan dan melayani periklanan,
untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan kinerja periklanan; jasa/layanan bisnis
dan periklanan, yaitu, perencanaan media dan pembelian media untuk orang lain; jasa/layanan konsultasi di bidang periklanan
dan pemasaran; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan diklasifikasikan
melalui jaringan komputer global; kamar layanan perdagangan dalam sifat mempromosikan bisnis dan pariwisata lokal;
kegiatan pemasaran dan promosi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen bisnis; kompilasi dan pembayaran poin
dengan hak istimewa untuk mempromosikan barang dan jasa dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; kompilasi
dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa
rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal
dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat
jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer);
kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial,
purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek
tertentu mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke
manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi data untuk database online yang berisi daftar rahasia
(informasi), yaitu daftar dan jadwal di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori kendaraan; kompilasi direktori bisnis
online; kompilasi direktori bisnis untuk penerbitan di Internet; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet; kompilasi direktori
untuk penerbitan di Internet dan jaringan elektronik, komputer dan jaringan komunikasi lainnya; kompilasi iklan untuk
digunakan pada halaman web dan di internet; kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web di Internet; kompilasi,
produksi, dan penyebaran materi iklan; konsultasi bisnis yang berkaitan dengan periklanan; konsultasi iklan pers; konsultasi
mengenai strategi komunikasi periklanan; konsultasi periklanan; konsultasi periklanan dan pemasaran; konsultasi periklanan di
bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi yang berkaitan dengan iklan bisnis; konsultasi yang berkaitan
dengan layanan iklan dan promosi; konsultasi yang berkaitan dengan optimasi mesin pencari untuk promosi penjualan;
konsultasi yang berkaitan dengan promosi penjualan; layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan
di Internet; layanan agen produk, layanan dan perusahaan di internet; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan
proyek sukarela untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan amal dalam sifat
mengatur dan melakukan proyek sukarela untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan
amal dalam sifat mengatur program sukarela untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan
amal dalam sifat mengatur program sukarelawan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif
lingkungan; layanan asosiasi yang mempromosikan kepentingan profesional dan bisnis di bidang pengembangan aplikasi
perangkat lunak seluler; layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek, manajemen
bisnis, dan manajemen strategis; layanan berlangganan, yaitu, penyediaan langganan teks, data, gambar, audio, video, dan
konten multimedia, yang disediakan melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan bisnis online
untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan bisnis; layanan distribusi di bidang pakaian; layanan distribusi grosir
untuk anggur dan minuman beralkohol; layanan distribusi grosir untuk bir; layanan distribusi grosir untuk makanan dan
minuman; layanan distribusi grosir untuk perhiasan; layanan distribusi grosir untuk produk segar; layanan distribusi grosir
untuk teh dan kopi; layanan fotokopi; layanan ganti jendela untuk tujuan iklan; layanan iklan baris; layanan iklan dan informasi
komersial yang disediakan melalui Internet; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan
wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau
panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu,
sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi,
boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan dan
pemasaran; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan dan pemasaran secara daring untuk restoran, yaitu, media
sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan iklan
dan promosi; layanan iklan dan promosi dan layanan informasi yang berkaitan dengannya; layanan iklan dan promosi
penjualan; layanan iklan dan publisitas; layanan iklan dan publisitas yang disediakan melalui televisi, radio atau surat; layanan
iklan digital; layanan iklan disediakan melalui Internet; layanan iklan internet; layanan iklan pers; layanan iklan promosi;
layanan iklan seluler di kendaraan; layanan iklan seluler di perangkat telekomunikasi; layanan iklan seluler untuk orang lain;
layanan iklan surat langsung yang disediakan oleh para letterhops; layanan iklan untuk mempromosikan broker saham dan
sekuritas lainnya; layanan iklan untuk mempromosikan dan mempublikasikan pendidikan bahasa Arab; layanan iklan untuk
mempromosikan dan mempublikasikan terjemahan materi pendidikan dan pengajaran ke dalam bahasa Arab; layanan iklan
untuk mempromosikan karya amal orang lain; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik akan bahaya mengemudi
saat mengantuk; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik akan sindrom nefrotik dan glomerulosklerosis
segmental fokal [FSGS]; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang industri seks komersial; layanan iklan
untuk mempromosikan kesadaran publik tentang manfaat berbelanja secara lokal; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang
masalah ekonomi; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah energi; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah global; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang
masalah kebijakan publik; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kemiskinan; layanan iklan
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untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesehatan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah kesetaraan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan
iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan yang berkaitan dengan ekosistem laut; layanan
iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah pendidikan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran
publik tentang masalah politik; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah sosial; layanan iklan
untuk mempromosikan kesadaran publik tentang perdagangan manusia; layanan iklan untuk menciptakan identitas merek
untuk orang lain; layanan iklan untuk menciptakan identitas perusahaan dan merek; layanan iklan untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang kondisi medis; layanan iklan untuk orang lain; layanan iklan untuk promosi barang; layanan
iklan yang berkaitan dengan obat-obatan; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan untuk pengobatan diabetes;
layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan iklan yang berkaitan dengan perhiasan; layanan iklan yang berkaitan
dengan produk farmasi; layanan iklan yang berkaitan dengan produk pencitraan in vivo; layanan iklan yang berkaitan dengan
wewangian; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan iklan, pemasaran dan publisitas; layanan iklan, yaitu,
mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik; layanan informasi
komersial disediakan melalui Internet; layanan informasi yang berkaitan dengan periklanan; layanan jaringan bisnis online di
bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen proyek; layanan jejaring bisnis online di bidang
manajemen strategis; layanan kios makanan yang merupakan toko retail dengan produk utama bahan makanan; layanan
konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; layanan konsultasi di bidang pemasaran Internet; layanan konsultasi
pemasaran dan periklanan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, publisitas dan pemasaran; layanan lelang
disediakan di Internet; layanan loyalitas pelanggan dan layanan klub pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi, iklan, dan
keterlibatan pelanggan; layanan loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan, yaitu, administrasi
program yang memungkinkan anggota untuk menebus partisipasinya untuk poin atau hadiah; layanan manajemen pameran
dagang; layanan nasihat yang berkaitan dengan promosi penjualan; layanan pelelangan online melalui Internet; layanan
pemasaran dan promosi; layanan pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan pemasaran online;
layanan pemasaran promosi menggunakan media audiovisual; layanan pemesanan hadiah online terkomputerisasi; layanan
pemesanan online; layanan pemesanan online terkomputerisasi; layanan pemesanan online yang menampilkan musik dan
video yang direkam sebelumnya; layanan pemesanan ritel online melalui jaringan komputer global di bidang kacamata, jam
tangan, perangkat lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan
mikroprosesor, tampilan digital, dan akselerometer.; layanan pemrosesan data online; layanan penataan etalase untuk toko
ritel; layanan pencarian informasi di internet dengan menggunakan program kecerdasan buatan untuk orang lain; layanan
pencocokan jaringan iklan online untuk menghubungkan pengiklan ke situs web; layanan penelitian yang berkaitan dengan
periklanan dan pemasaran; layanan pengambilan untuk data Internet; layanan pengaturan dan pelaksanaan pemberian
program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan pengembangan iklan dan kampanye
promosi untuk bisnis; layanan penjualan eceran (atau grosir) dan layanan penjualan ritel yang disediakan pada media
(internet), seluler, nirkabel atau jarak jauh yang terhubung (belanja korespondensi, belanja rumah) media untuk pakaian,
aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan perlengkapan olahraga, tas
olahraga serbaguna, barang dan aksesoris olahraga dan kebugaran; pengelompokan atas nama pihak ketiga dari berbagai
produk (tidak termasuk transportasi mereka) yaitu pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk
dan aksesoris optik, barang dan peralatan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang olahraga dan kebugaran dan aksesoris,
memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membelinya secara praktis; layanan perantara yang berkaitan dengan iklan;
layanan perantara yang berkaitan dengan penyewaan waktu dan ruang iklan; layanan perdagangan online yang terkait
dengan pengaturan pertukaran mata uang virtual dan transaksi cryptocurrency; layanan perencanaan periklanan; layanan
periklanan bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman,
kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt
lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan
lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan,
artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan,
mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan periklanan untuk
mempromosikan kesadaran publik di bidang kesejahteraan sosial; layanan periklanan untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang masalah medis; layanan periklanan yang berkaitan dengan alat pencitraan in vivo; layanan periklanan
yang berkaitan dengan komersialisasi produk-produk baru; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan
periklanan, yaitu, mempromosikan jasa pihak lain; layanan promosi; layanan promosi dan iklan; layanan promosi dan iklan
melalui internet; layanan promosi di dalam toko; layanan promosi ekspor; layanan promosi untuk mempublikasikan karya amal
orang lain; layanan promosi untuk pihak ketiga oleh program loyalitas pelanggan, di mana layanan loyalitas pelanggan dapat
atau tidak termasuk penggunaan kartu; layanan riset pasar mengenai kebiasaan penggunaan Internet; layanan riset pasar
mengenai kebiasaan penggunaan Internet dan loyalitas pelanggan; layanan ritel disediakan oleh berbagai toko; layanan ritel
disediakan oleh toko ban; layanan ritel disediakan oleh toko barang olahraga; layanan ritel disediakan oleh toko buku; layanan
ritel disediakan oleh toko bunga; layanan ritel disediakan oleh toko daging; layanan ritel disediakan oleh toko diskon; layanan
ritel disediakan oleh toko furnitur; layanan ritel disediakan oleh toko kaset; layanan ritel disediakan oleh toko kelontong;
layanan ritel disediakan oleh toko musik; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian
diskon; layanan ritel disediakan oleh toko pengiriman; layanan ritel disediakan oleh toko perhiasan; layanan ritel disediakan
oleh toko permen; layanan ritel disediakan oleh toko roti; layanan ritel disediakan oleh toko televisi; layanan ritel disediakan
oleh toko-toko; layanan ritel disediakan oleh toko-toko asap; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir; layanan ritel
disediakan oleh toko-toko suvenir online; layanan ritel disediakan oleh toko-toko tembakau; layanan ritel online; layanan ritel
online untuk musik dan film yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya; layanan ritel online untuk musik digital yang dapat
diunduh; layanan ritel online untuk nada dering yang dapat diunduh; layanan ritel online yang berkaitan dengan hadiah;
layanan ritel online yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel online
yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel online yang berkaitan dengan tas tangan; layanan ritel yang berkaitan dengan
produk toko makanan; layanan ritel yang disediakan oleh musik dan toko kaset; layanan ritel yang disediakan oleh suku
cadang mobil dan toko aksesoris; layanan ritel yang disediakan oleh toko obat; layanan ritel yang disediakan oleh toko rumput,
taman dan pembibitan; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online; layanan strategi komunikasi periklanan; layanan tata
letak untuk tujuan periklanan; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen bisnis;
layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen proyek; layanan toko buku ritel online
yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen strategis; layanan toko grosir dan eceran secara online yang
menampilkan jam dinding, jam tangan dan kacamata (kacamata untuk melindungi mata atau memperbaiki daya penglihatan
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dan kacamata goggles); layanan toko grosir dan toko ritel yang menampilkan pakaian, alas kaki; layanan toko grosir dengan
produk utamanya daging; layanan toko grosir menampilkan alas kaki; layanan toko grosir menampilkan alat bantu seks;
layanan toko grosir menampilkan alat higienis untuk manusia; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan untuk hewan;
layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko grosir menampilkan alat makan; layanan toko
grosir menampilkan alat musik; layanan toko grosir menampilkan alat persiapan makanan; layanan toko grosir menampilkan
alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir menampilkan aparatur veteriner; layanan toko
grosir menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir menampilkan artikel menjahit; layanan toko grosir menampilkan
artikel pembersih; layanan toko grosir menampilkan bahan bakar; layanan toko grosir menampilkan bahan makanan; layanan
toko grosir menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir menampilkan
barang-barang yang dipanggang; layanan toko grosir menampilkan bir; layanan toko grosir menampilkan cokelat; layanan toko
grosir menampilkan dekorasi meriah; layanan toko grosir menampilkan es krim; layanan toko grosir menampilkan furnitur;
layanan toko grosir menampilkan gula-gula; layanan toko grosir menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir
menampilkan instrumen hewan; layanan toko grosir menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir menampilkan jam
tangan pintar; layanan toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan kakao; layanan toko grosir
menampilkan kendaraan; layanan toko grosir menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir menampilkan
konten yang direkam; layanan toko grosir menampilkan kopi; layanan toko grosir menampilkan mainan; layanan toko grosir
menampilkan makanan laut; layanan toko grosir menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir menampilkan mantel
(kecuali pakaian untuk penggunaan eksklusif untuk olahraga dan pakaian tradisional Korea); layanan toko grosir menampilkan
pakaian; layanan toko grosir menampilkan payung; layanan toko grosir menampilkan pelana; layanan toko grosir menampilkan
pelumas; layanan toko grosir menampilkan pemanas; layanan toko grosir menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir
menampilkan penutup dinding; layanan toko grosir menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir menampilkan perabotan;
layanan toko grosir menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko
grosir menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko grosir menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir
menampilkan peralatan makan; layanan toko grosir menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir menampilkan
peralatan medis; layanan toko grosir menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko grosir menampilkan peralatan
menyelam; layanan toko grosir menampilkan peralatan olahraga; layanan toko grosir menampilkan peralatan pasokan air;
layanan toko grosir menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko
grosir menampilkan peralatan pendingin; layanan toko grosir menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko
grosir menampilkan peralatan pertanian; layanan toko grosir menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir
menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko grosir menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko grosir menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko grosir menampilkan perangkat keras
logam; layanan toko grosir menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko grosir menampilkan perhiasan;
layanan toko grosir menampilkan perlengkapan pendidikan; layanan toko grosir menampilkan persediaan alat tulis; layanan
toko grosir menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan diet; layanan
toko grosir menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko
grosir menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan untuk membuat minuman;
layanan toko grosir menampilkan persiapan wewangian; layanan toko grosir menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir
menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan
toko grosir menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan sediaan untuk membuat minuman
beralkohol; layanan toko grosir menampilkan senjata; layanan toko grosir menampilkan sorbets; layanan toko grosir
menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir menampilkan tas; layanan toko grosir menampilkan teh; layanan toko
grosir menampilkan tembakau; layanan toko grosir menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan
tutup kepala; layanan toko grosir menampilkan utas; layanan toko grosir menampilkan yogurt beku; layanan toko grosir online
dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir online yang menampilkan alas kaki; layanan toko grosir online yang
menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir
online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan alat musik; layanan
toko grosir online yang menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang
menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko grosir online
yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel menjahit; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan
tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan bakar; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam
kehutanan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir
online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir
online yang menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir
online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan
toko grosir online yang menampilkan bir; layanan toko grosir online yang menampilkan cokelat; layanan toko grosir online
yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko grosir online yang menampilkan es krim; layanan toko grosir online yang
menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang menampilkan furnitur; layanan toko grosir online
yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir
online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko
grosir online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko grosir online yang menampilkan kain; layanan toko grosir
online yang menampilkan kakao; layanan toko grosir online yang menampilkan karya seni; layanan toko grosir online yang
menampilkan kendaraan; layanan toko grosir online yang menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir
online yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko grosir online yang menampilkan kopi; layanan toko grosir online
yang menampilkan mainan; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan laut; layanan toko grosir online yang
menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir online yang menampilkan manisan; layanan toko grosir online yang
menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan
toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko grosir online yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir
online yang menampilkan payung; layanan toko grosir online yang menampilkan pelumas; layanan toko grosir online yang
menampilkan pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir online yang
menampilkan penutup dinding; layanan toko grosir online yang menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir online yang
menampilkan perabotan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis bagi manusia; layanan

Halaman 1163 dari 1262

toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
hortikultura; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan makan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan medis; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pasokan air;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
pembekuan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan selam; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan teknologi
informasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko grosir online yang
menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko
grosir online yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat perlindungan
pendengaran; layanan toko grosir online yang menampilkan perhiasan; layanan toko grosir online yang menampilkan
perlengkapan mandi; layanan toko grosir online yang menampilkan perlengkapan pendidikan; layanan toko grosir online yang
menampilkan permainan; layanan toko grosir online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan diet; layanan
toko grosir online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan
pembersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan pewangi; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan
toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko grosir online yang
menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko grosir online yang
menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir online yang menampilkan produk susu; layanan toko grosir online
yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang menampilkan sadel; layanan toko
grosir online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan senjata; layanan toko
grosir online yang menampilkan smartphone; layanan toko grosir online yang menampilkan sorbets; layanan toko grosir online
yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan tas; layanan toko grosir online yang
menampilkan teh; layanan toko grosir online yang menampilkan tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan
tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko grosir online yang
menampilkan utas; layanan toko grosir online yang menampilkan yogurt beku; layanan toko grosir yang menampilkan artikel
kedokteran hewan; layanan toko grosir yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko grosir yang menampilkan artikel
untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura;
layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko grosir yang menampilkan
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir yang
menampilkan benang; layanan toko grosir yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir yang
menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir yang menampilkan karya seni; layanan toko grosir yang menampilkan
minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko grosir yang
menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko grosir yang
menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko
grosir yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko grosir
yang menampilkan permainan; layanan toko grosir yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko grosir yang
menampilkan produk susu; layanan toko grosir yang menampilkan smartphone; layanan toko online yang menampilkan jasa
Pengaturan dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel online yang produk
utamanya daging; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk merekam, transmisi dan reproduksi suara
dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka, lencana semua jenis, gantungan kunci, tiket,
jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji, minuman beralkohol dan non-alkohol, gulagula, produk hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM dan permainan komputer, dapat diunduh
aplikasi seluler, dan program komputer; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel di bidang buku, majalah, majalah,
buletin, jurnal dan publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian umum, disediakan melalui Internet dan
komputer lainnya, jaringan elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program
televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel di bidang kacamata, jam tangan, perangkat
lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan
digital, dan akselerometer; layanan toko ritel menampilkan alas kaki; layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria dan
wanita; layanan toko ritel menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel menampilkan alat kecantikan untuk manusia;
layanan toko ritel menampilkan alat musik; layanan toko ritel menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko ritel menampilkan alat-alat kecantikan untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan alat-alat
kesehatan untuk manusia; layanan toko ritel menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel menampilkan artikel menjahit;
layanan toko ritel menampilkan artikel pembersih; layanan toko ritel menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau;
layanan toko ritel menampilkan bagasi; layanan toko ritel menampilkan bahan bakar; layanan toko ritel menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel menampilkan
barang cetakan; layanan toko ritel menampilkan barang-barang panggang; layanan toko ritel menampilkan benang; layanan
toko ritel menampilkan bir; layanan toko ritel menampilkan cokelat; layanan toko ritel menampilkan dekorasi meriah; layanan
toko ritel menampilkan es krim; layanan toko ritel menampilkan furnitur; layanan toko ritel menampilkan gula-gula; layanan
toko ritel menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko ritel menampilkan instrumen hewan; layanan toko ritel menampilkan
instrumen horologis; layanan toko ritel menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel menampilkan jam tangan pintar;
layanan toko ritel menampilkan kacamata; layanan toko ritel menampilkan kain; layanan toko ritel menampilkan kakao;
layanan toko ritel menampilkan karya seni; layanan toko ritel menampilkan kendaraan; layanan toko ritel menampilkan
komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel menampilkan
mainan; layanan toko ritel menampilkan makanan laut; layanan toko ritel menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel
menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel menampilkan
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payung; layanan toko ritel menampilkan pelana; layanan toko ritel menampilkan pelumas; layanan toko ritel menampilkan
pemanas; layanan toko ritel menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel menampilkan penutup dinding; layanan toko ritel
menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel menampilkan perabotan; layanan toko ritel menampilkan peralatan audiovisual;
layanan toko ritel menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko
ritel menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel menampilkan
peralatan masak; layanan toko ritel menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel menampilkan peralatan memasak
makanan; layanan toko ritel menampilkan peralatan menyelam; layanan toko ritel menampilkan peralatan olahraga; layanan
toko ritel menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko ritel menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel
menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko ritel menampilkan peralatan pendingin; layanan toko ritel menampilkan
peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel
menampilkan peralatan pertanian; layanan toko ritel menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko ritel menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel menampilkan peralatan veteriner;
layanan toko ritel menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel menampilkan
perangkat keras komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat keras logam; layanan toko ritel menampilkan perangkat
lunak komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan pendidikan;
layanan toko ritel menampilkan permainan; layanan toko ritel menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel
menampilkan persiapan diet; layanan toko ritel menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko ritel menampilkan
persiapan hewan dan artikel; layanan toko ritel menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel menampilkan
persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel
menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel menampilkan persiapan wewangian; layanan
toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel menampilkan produk
kertas sekali pakai; layanan toko ritel menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel menampilkan
sampah untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan sandal; layanan toko ritel menampilkan senjata; layanan toko ritel
menampilkan sorbets; layanan toko ritel menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel menampilkan tas; layanan toko
ritel menampilkan tembakau; layanan toko ritel menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan tutup
kepala; layanan toko ritel menampilkan utas; layanan toko ritel menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel on-line
menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel on-line menampilkan persiapan untuk membuat minuman
beralkohol; layanan toko ritel on-line yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan artikel
menjahit; layanan toko ritel on-line yang menampilkan bagasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan bir; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko ritel on-line yang menampilkan es krim; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan furnitur; layanan toko ritel on-line yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan karya seni; layanan toko ritel on-line yang menampilkan makanan laut; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel on-line yang menampilkan manisan; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan payung; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan penutup
dinding; layanan toko ritel on-line yang menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel on-line yang menampilkan perabotan;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan
higienis untuk hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan higienis untuk manusia; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pembekuan;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
peralatan sanitasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan persediaan pendidikan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan
diet; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
persiapan pewangi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris;
layanan toko ritel online dengan produk utama kendaraan; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan CCTV;
layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online dengan produk utamanya
daging; layanan toko ritel online terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan alas kaki; layanan toko ritel
online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan
toko ritel online yang menampilkan alat musik; layanan toko ritel online yang menampilkan aparatur veteriner; layanan toko
ritel online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko
ritel online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel olahraga; layanan
toko ritel online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan
bahan bakar; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel
online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel online
yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel online yang
menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko ritel online yang menampilkan benang; layanan toko ritel online
yang menampilkan cokelat; layanan toko ritel online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel
online yang menampilkan hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel
online yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel
online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko ritel online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko ritel
online yang menampilkan kain; layanan toko ritel online yang menampilkan kakao; layanan toko ritel online yang menampilkan
komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel online yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel online
yang menampilkan mainan; layanan toko ritel online yang menampilkan makanan ternak; layanan toko ritel online yang
menampilkan mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk
audio dan video, headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan
aksesorisnya; layanan toko ritel online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel online yang
menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko ritel online yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya
yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan nada dering yang dapat diunduh; layanan toko ritel online
yang menampilkan pelana; layanan toko ritel online yang menampilkan pelumas; layanan toko ritel online yang menampilkan
peralatan audiovisual; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel online yang
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menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel
online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko
ritel online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan selam; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel online yang
menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko
ritel online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat navigasi;
layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel online yang menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel online yang menampilkan
permainan; layanan toko ritel online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel online yang menampilkan
persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko
ritel online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko
ritel online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kertas sekali pakai;
layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko ritel online yang menampilkan
produk susu; layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online
yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan senjata; layanan toko ritel online yang
menampilkan smartphone; layanan toko ritel online yang menampilkan sorbets; layanan toko ritel online yang menampilkan
suplemen makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan teh; layanan
toko ritel online yang menampilkan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan
toko ritel online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel online yang menampilkan utas; layanan toko ritel online
yang menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel untuk mainan (alat permainan); layanan toko ritel untuk makanan dan
minuman; layanan toko ritel untuk nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet; layanan toko ritel untuk sediaan
farmakologis untuk perawatan kulit; layanan toko ritel untuk tisu pembersih pra-dibasahi; layanan toko ritel yang menampilkan
artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko ritel yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian;
layanan toko ritel yang menampilkan bahan seni; layanan toko ritel yang menampilkan batu bara; layanan toko ritel yang
menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel yang menampilkan komputer, produk elektronik dan hiburan,
peralatan telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat lunak
komputer, dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan Internet
dan jaringan komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan toko ritel yang menampilkan minuman
non-alkohol; layanan toko ritel yang menampilkan pakan ternak; layanan toko ritel yang menampilkan peralatan higienis untuk
hewan; layanan toko ritel yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko ritel yang menampilkan produk susu; layanan
toko ritel yang menampilkan smartphone; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan jaringan komputer,
serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; manajemen bisnis untuk toko, tempat hiburan, hotel, pertunjukan
artis, tokoh olah raga, outlet ritel, klub olah raga, fasilitas olah raga, tempat olah raga, masyarakat olah raga, kompleks kolam
renang, outlet grosir dan ritel; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat perbelanjaan
daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; manajemen
informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan pemasaran;
manajemen usaha, yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer global; melakukan
pameran dagang; melakukan pameran dagang di bidang mobil; melakukan survei online; melakukan survei riset manajemen
bisnis online; melakukan, mengatur dan mengatur pameran dagang dan pameran dagang untuk tujuan komersial dan
periklanan; membantu dalam eksploitasi atau pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk pusat dan
kompleks perbelanjaan, yaitu penyediaan layanan konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan mewah untuk
memungkinkan mereka mendistribusikan kelebihan stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim sebelumnya;
membantu sektor industri dan komersial dalam mempromosikan barang dan konsultasi pemasaran; memberikan bantuan di
bidang promosi bisnis; memberikan informasi bisnis di bidang media sosial; memberikan informasi bisnis melalui Internet;
memberikan informasi melalui Internet yang berkaitan dengan penjualan mobil; memberikan informasi produk konsumen
melalui Internet; memberikan informasi tentang mempromosikan dan menerbitkan prangko perdagangan; memberikan
informasi tentang penerbitan kupon distribusi; memberikan informasi tentang produk melalui jaringan telekomunikasi untuk
tujuan periklanan dan penjualan; memberikan informasi untuk layanan iklan dan publisitas; memberikan kartu diskon loyalitas
pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memberikan kode diskon
loyalitas pelanggan untuk tujuan periklanan; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memberikan
konsultasi pemasaran di bidang media sosial; memberikan kupon loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan poin
loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memperbarui materi iklan;
mempromosikan barang dan jasa dengan cara mengoperasikan pusat perbelanjaan komprehensif secara online;
mempromosikan barang dan jasa gigi orang lain; mempromosikan barang dan jasa lainnya melalui penawaran diskon
ketersediaan terbatas melalui suatu jaringan komunikasi elektronik daring; mempromosikan barang dan jasa orang lain;
mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara menyalurkan iklan video di internet; mempromosikan barang dan
jasa orang lain dengan membagikan kupon; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon, kartu
perdagangan dan kartu keanggotaan; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mendistribusikan materi iklan
melalui berbagai metode; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang
dan jasa mereka dengan kegiatan olahraga; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk
mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kompetisi olahraga; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan program penghargaan; mempromosikan barang dan
jasa orang lain dengan menyiapkan dan menempatkan iklan di majalah elektronik; mempromosikan barang dan jasa orang
lain di Internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui Internet dan jaringan komunikasi; mempromosikan barang
dan jasa orang lain melalui administrasi skema insentif penjualan dan promosi yang melibatkan perangko perdagangan;
mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui iklan di situs web Internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain
melalui infomersial; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan komputer dan komunikasi; mempromosikan
barang dan jasa orang lain melalui jaringan komputer global; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui program
kartu diskon; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui program pelanggan pilihan; mempromosikan barang dan
jasa orang lain melalui skema kartu loyalitas imbalan; mempromosikan barang dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan
oleh orang lain, dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan
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dengan distribusi T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya; mempromosikan dan melakukan pameran dagang;
mempromosikan desain orang lain dengan menyediakan portofolio online melalui situs web; mempromosikan karya seni orang
lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web; mempromosikan kepentingan bisnis para profesional yang
disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan bisnis pengusaha yang disediakan oleh
asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis akuntan profesional yang disediakan oleh
asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis analis keuangan yang disediakan oleh
asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis dari serikat kredit yang disediakan oleh
asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis investor yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dalam pengembangan aplikasi
perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan
bisnis para profesional dari industri farmasi yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan
kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri gula dan kue yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri kapal pesiar yang disediakan
oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri kimia
yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional
dari industri ortopedi yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan
bisnis para profesional dari industri perawatan kesehatan yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri rekaman musik yang disediakan oleh asosiasi
untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional yang berkaitan dengan
manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan
bisnis pemilik merek dagang yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis perencana acara khusus yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
komersial dan bisnis seniman pertunjukan yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan
kepentingan komersial dan bisnis seniman visual yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan
kepentingan komersial dan bisnis tim sepak bola yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan
kepentingan komersial pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial seniman yang
disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli
dengan bidang manajemen bisnis; mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang
manajemen proyek; mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen
strategis; mempromosikan kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai masalah yang melibatkan akses ke
internet untuk populasi global; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen bisnis; mempromosikan kesadaran
publik di bidang manajemen proyek; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen strategis; mempromosikan
musik orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web; mempromosikan penggunaan energi dari
turbin angin untuk pertanian; mempromosikan penggunaan energi surya untuk pertanian; mempromosikan penjualan barang
dan jasa orang lain dengan memberikan dan menebus poin pembelian dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit;
mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui acara promosi; mempromosikan penjualan barang dan jasa
orang lain melalui bahan cetak; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui kontes dan program pemberian
insentif; mempromosikan penjualan barang-barang mode melalui artikel promosi di majalah; mempromosikan penjualan tiket
dan hak istimewa VIP untuk paket hiburan langsung; mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca
lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain; mempromosikan serangkaian film untuk orang lain;
mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya.;
memproses pertanyaan telepon tentang barang dan jasa yang diiklankan; menampilkan iklan untuk orang lain; menempatkan
iklan untuk orang lain; menerbitkan dan memperbarui teks iklan; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri
dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; mengadakan
pameran untuk keperluan perdagangan dan komersial; mengatur dan melakukan acara periklanan; mengatur dan melakukan
acara promosi; mengatur dan melakukan acara promosi dan pemasaran; mengatur dan melakukan lelang Internet; mengatur
dan melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan;
mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dan
pertunjukan komersial; mengatur dan melakukan pameran komersial; mengatur dan melakukan pameran pameran dagang;
mengatur dan melakukan pameran wisata dalam air untuk keperluan bisnis dan periklanan; mengatur dan menyelenggarakan
acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan komersial dalam hiburan interaktif, realitas virtual/maya, elektronik
konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan permainan video; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara
khusus untuk tujuan komersial, promosi atau periklanan; mengatur dan menyelenggarakan pameran dan pameran untuk
keperluan bisnis dan periklanan pariwisata; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan;
mengatur iklan di bioskop; mengatur kontrak iklan dan promosi untuk pihak ketiga; mengatur kontrak iklan untuk orang lain;
mengatur langganan ke layanan Internet untuk orang lain; mengatur langganan ke publikasi online untuk orang lain; mengatur
langganan publikasi online untuk orang lain, untuk jurnal elektronik, untuk media informasi, untuk paket media, untuk jasa
telekomunikasi untuk orang lain; mengatur pameran bisnis; mengatur pameran dagang; mengatur pameran untuk tujuan
komersial; mengatur transaksi komersial, untuk orang lain, melalui toko online; mengatur transaksi perdagangan online;
mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan acara-acara untuk
tujuan bisnis; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; mengevaluasi dampak iklan pada audiens; mengiklankan
barang dan jasa dari vendor online melalui panduan online yang dapat dicari; mengoperasikan pasar online untuk penjual dan
pembeli barang dan jasa perawatan gigi; mengoperasikan platform belanja komparatif online untuk vendor barang dan jasa
gigi; mengorganisasikan pameran dan pengujian barang-barang olahraga untuk keperluan komersial atau iklan; mengorganisir
dan melakukan pameran dagang dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan pameran
dagang, acara dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual
dan pembeli barang dan jasa; menyediakan dan menyewakan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; menyediakan dan menyewakan ruang iklan di internet; menyediakan database komputer online dan database
online yang dapat dicari di bidang iklan baris; menyediakan direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop,
klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan sosial lainnya; menyediakan direktori informasi komersial on-line di
Internet; menyediakan fasilitas online untuk live streaming video dari acara-acara promosi; menyediakan fasilitas online untuk
menghubungkan penjual dengan pembeli; menyediakan fasilitas online yang menampilkan komentar pengguna mengenai
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organisasi bisnis, penyedia layanan, dan sumber daya lainnya; menyediakan informasi direktori komersial melalui Internet;
menyediakan informasi online dan konten multi-media dalam presentas-presentasii kepada para pengusaha, semua yang
bergerak di bidang bisnis; menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet;
menyediakan informasi tentang agen periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan promosi penjualan; menyediakan
informasi tentang penerbitan, manajemen, kliring kartu poin untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa;
menyediakan informasi tentang toko yang dapat menggunakan kupon (termasuk kupon elektronik) untuk anggota terdaftar dari
layanan uang elektronik; menyediakan informasi termasuk online mengenai periklanan, -mengenai manajemen bisnis, mengenai administrasi, -mengenai kegunaan kantor; menyediakan jasa pemesanan secara online melalui komputer;
menyediakan kupon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; menyediakan layanan administrasi kursus akademik yang
berkaitan dengan pendaftaran kursus online; menyediakan layanan berlangganan musik online; menyediakan layanan
informasi direktori komersial online; menyediakan layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang,
pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk bisnis industri dan komersial; menyediakan layanan lelang online;
menyediakan panduan iklan online yang dapat dicari; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang
dan/atau jasa; menyediakan peringkat pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; menyediakan program loyalitas
pelanggan untuk tujuan periklanan; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; menyediakan ruang iklan
untuk pihak lain di Internet; menyediakan ruang pada perangkat seluler, aplikasi perangkat lunak, dan situs web untuk
mengiklankan barang dan jasa; menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk
menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain; menyelenggarakan pameran dagang virtual secara
online; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk tujuan
komersial atau iklan; menyelenggarakan pameran teknis; menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau pameranpameran untuk tujuan bisnis atau iklan; menyewakan waktu iklan di media komunikasi; menyiapkan dan menempatkan iklan
luar ruang untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan
menempatkan iklan untuk orang lain; menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan
pameran (expositions) untuk perusahaan industri dan komersial; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk
perusahaan industri dan komersial; menyusun indeks informasi untuk tujuan komersial atau iklan; negosiasi kontrak iklan;
online manpower recruitment and outsourcing; optimisasi mesin pencari untuk promosi penjualan; organisasi acara periklanan;
organisasi acara, pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi dan periklanan; organisasi kompetisi
untuk keperluan periklanan atau usaha; organisasi lelang Internet; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan
komersial atau iklan; organisasi pameran dagang; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan;
organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi
pameran dagang untuk tujuan periklanan; organisasi pameran dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi
pameran dan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan;
organisasi pameran untuk bisnis atau iklan; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pengundian
hadiah untuk tujuan iklan; organisasi peragaan busana untuk tujuan promosi; organisasi program loyalitas pelanggan untuk
tujuan komersial, promosi atau iklan; organisasi, operasi dan pengawasan skema insentif penjualan dan promosi; outlet toko
ritel yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata,
kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan
bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk,
tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; pameran dagang;
pelaksanaan, pengaturan, dan pengelolaan pameran dagang yang terkait dengan kosmetik; pelelangan online; pemantauan
efektivitas periklanan; pemasaran internet; pemasaran layanan ritel pihak lain melalui situs jaringan online; pemasaran media
sosial; pemasaran melalui telepon seluler, perlengkapan seluler lainnya, dan melalui internet untuk barang dan jasa, melalui
penawaran ringkasan produk, tautan
internet untuk situs web belanja, infromasi diskon, voucher hadiah (token), voucher hadiah untuk keperluan promosi dan
komersial, kupon dan cap diskon; pemasaran online; pemasaran promosi; pemasaran toko; pembuatan dan pembaruan materi
iklan; pembuatan materi iklan; pemodelan untuk iklan atau promosi penjualan; pemrosesan pesanan pembelian secara online
yang terkomputerisasi elektronik; penataan etalase toko; penawaran lelang online untuk orang lain; penayangan iklan (ad
serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; penelitian pemasaran, yaitu, kampanye periklanan
dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; penelitian periklanan; penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan
kupon diskon (termasuk kupon diskon elektronik) untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; penerbitan teks iklan;
penerbitan, pembayaran dan pengelolaan kartu poin dengan hak istimewa untuk mempromosikan barang dan jasa;
penerbitan, pengelolaan, kliring kartu poin untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa; penerbitan,
pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan produk atau
menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya; penerbitan, pengelolaan, kliring poin untuk
mempromosikan penjualan produk dan menyediakan jasa; penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan
dan dikelola sebagai data elektronik) untuk promosi penjualan atau layanan penyediaan promosi; pengaturan acara, pameran,
pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; pengaturan dan penyelenggaraan konferensi
komersial, perdagangan dan bisnis, pertunjukan, dan pameran; pengaturan pameran dagang kosmetik; pengaturan pameran
dan acara untuk tujuan komersial atau periklanan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan promosi; pengaturan
peragaan busana untuk tujuan promosi; pengaturan, pengerjaan, promosi dan pengawasan skema loyalitas pelanggan;
pengaturan, pengoperasian dan pengawasan skema loyalitas, skema insentif, skema insentif promosi dan penjualan;
pengecer toko serba ada; pengelolaan iklan banner berbayar; pengelolaan periklanan; pengembangan artikel iklan;
pengembangan kampanye promosi; pengembangan konsep periklanan dan pemasaran; pengiklanan penjualan melalui
elektronik; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising); pengiklanan
penjualan melalui pos (direct-mail advertising); pengiklanan penyewaan properti liburan untuk orang lain; pengindeksan web
untuk tujuan komersial atau iklan; pengindeksan web untuk tujuan periklanan; pengkinian materi periklanan; pengoperasian
usaha situs komunitas di Internet; pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran dagang untuk tujuan
komersial dan periklanan; pengumpulan poin dan poin kliring untuk mempromosikan penjualan produk dan jasa;
pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis, statistik, informasi, dan indeks informasi untuk tujuan
komersial atau periklanan; penjualan busana muslim melalui internet / online; penjualan hijab melalui internet / online;
penjualan lagu secara digital melalui jaringan online; penjualan seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut,
dan barang-barang tekstil melalui internet / online; penjualan telepon seluler baik secara online maupun secara langsung;
penulisan skrip untuk tujuan periklanan; penulisan teks publisitas dan iklan; penyebaran bahan iklan; penyebaran bahan
periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan; penyebaran bahan-bahan periklanan, pembaharuan bahan-bahan
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periklanan, pengumpulan iklan-iklan untuk digunakan sebagai laman web pada internet; penyebaran iklan; penyebaran iklan
dan materi iklan [selebaran, brosur, selebaran, dan sampel]; penyebaran iklan dan materi iklan melalui internet; penyebaran
iklan melalui Internet; penyebaran iklan melalui jaringan komunikasi on-line; penyebaran iklan untuk orang lain; penyebaran
iklan untuk orang lain melalui Internet; penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan komunikasi elektronik on-line;
penyebaran iklan untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan komputer global, regional dan
lokal; penyebaran materi iklan [selebaran, brosur, dan barang cetakan]; penyebaran materi iklan dan promosi; penyebaran
materi iklan melalui pos; penyebaran materi iklan secara online; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi;
penyediaan dan penyewaan ruang iklan; penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan materi publikasi; penyediaan dan
penyewaan ruang iklan dan ruang iklan luar ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan di Internet; penyediaan dan
penyewaan ruang iklan luar ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan, terutama di internet; penyediaan direktori
informasi komersil secara online melalui internet; penyediaan fasilitas pasar online untuk menghubungkan penjual dengan
pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan informasi bisnis dan komersial dan semua layanan tersebut di atas
disediakan online dari jaringan komputer global, internet atau komputer database; penyediaan informasi komersial dari
database online; penyediaan informasi komersial melalui Internet; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis melalui
Internet; penyediaan informasi mengenai artikel surat kabar, majalah atau buku melalui Internet; penyediaan informasi
mengenai hadiah untuk promosi penjualan; penyediaan informasi penjualan, bisnis, periklanan dan promosi melalui jaringan
komputer global dan melalui internet; penyediaan informasi perdagangan komersial dari database online; penyediaan
informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan; penyediaan jasa perbandingan harga online; penyediaan jasa ritel
online dari situs web internet yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
penyediaan konten teks, data, gambar, audio, video, dan multimedia pra-rekaman yang dapat diunduh dengan biaya atau
berlangganan pra-bayar, melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; penyediaan pasar daring (market
online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar online; penyediaan pasar online (marketplace) untuk
pembeli dan penjual; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya,
tunjangan atau kompensasi; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dioksida dan kredit gas rumah kaca
lainnya, tunjangan atau kompensasi.; penyediaan ruang di Internet untuk periklanan; penyediaan ruang di situs web untuk
iklan barang dan jasa; penyediaan ruang iklan; penyediaan ruang iklan dalam majalah; penyediaan ruang iklan dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penyediaan ruang iklan di jaringan komputer global; penyediaan ruang iklan
di majalah; penyediaan ruang iklan di majalah, surat kabar dan majalah; penyediaan ruang iklan di media elektronik;
penyediaan ruang iklan di surat kabar; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang
iklan, waktu dan media, yaitu, penyewaan ruang iklan dan waktu iklan di media komunikasi; penyediaan ruang pada halaman
utama Internet untuk mengiklankan barang dan jasa; penyediaan situs periklanan online yang dapat ditelusuri dan panduan
informasi yang menampilkan barang-barang dan jasa-jasa dari vendor di bidang pernikahan melalui internet; penyediaan
tempat pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan voucher-voucher belanja untuk kepentingan
promosi; penyelenggaraan acara untuk tujuan komersial/promosi dan publisitas; penyelenggaraan pameran dan kompetisi
untuk tujuan komersial dan periklanan; penyelenggaraan pameran dan pameran dagang untuk keperluan bisnis dan promosi;
penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; penyelenggaraan riset
pemasaran, pembelian konsumen dan iklan; penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan terbaru; penyewaan mesin
fotokopi; penyewaan mesin tik dan mesin fotokopi; penyewaan mesin tik, mesin fotokopi dan pengolah kata; penyewaan
papan iklan; penyewaan papan iklan [papan iklan]; penyewaan papan iklan digital [papan iklan]; penyewaan ruang iklan;
penyewaan ruang iklan dan materi iklan; penyewaan ruang iklan di Internet; penyewaan ruang iklan di Internet untuk iklan
pekerjaan; penyewaan ruang iklan di situs web; penyewaan ruang iklan online; penyewaan ruang iklan pada media
komunikasi; penyewaan tanda untuk tujuan iklan; penyewaan waktu iklan di bioskop; penyewaan waktu iklan di media
komunikasi; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang melalui Internet; perdagangan barang dan jasa yang
terotomatisasi dan terkomputerisasi untuk orang lain yang disediakan melalui jaringan informasi komunikasi global, yakni,
penyediaan pasar online kepada penjual dan pembeli barang dan jasa; perdagangan online; perekrutan dan pengelolaan
pedagang dan anggota stempel perdagangan, kupon, kartu akumulasi poin, kartu manfaat diskon untuk promosi penjualan
atau promosi penjualan; perekrutan dan pengelolaan pedagang, anggota kartu poin untuk promosi penjualan; perencanaan
dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan
iklan; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi; perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang,
pameran dan presentasi untuk tujuan komersial atau iklan; perencanaan periklanan; perencanaan, pembelian dan
perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan media; periklanan; periklanan barang dan jasa pihak lain
melalui jaringan komputer lokal dan global; periklanan dan konsultasi manajemen bisnis; periklanan dan pemasaran;
periklanan melalui gambar berjalan; periklanan melalui jaringan telepon seluler; periklanan melalui media cetak, media
elektronik, brosur, poster, papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; periklanan pemasaran langsung; periklanan situs
bisnis; periklanan, pemasaran dan mempromosikan barang dan jasa milik orang lain dengan cara menyediakan peralatan foto
dan video di acara-acara khusus; periklanan, pemasaran, riset pasar; pernerbitan, pengelolaan, kliring poin (termasuk poin
elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya;
persiapan dan presentasi tampilan audio visual untuk tujuan periklanan; persiapan dan realisasi rencana dan konsep media
dan iklan; persiapan iklan dan materi promosi dan pemasaran untuk orang lain; persiapan iklan khusus untuk orang lain;
persiapan iklan untuk orang lain; persiapan kampanye iklan; persiapan materi promosi dan merchandising untuk orang lain;
persiapan presentasi audiovisual untuk digunakan dalam iklan; persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan
untuk orang lain; perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara para pemberi pengaruh (influencer)
media sosial dan para pelaksana perniagaan (business); perwakilan, agen dan mengatur iklan online di jaringan komputer;
perwakilan, agen dan mengatur penyediaan ruang untuk iklan barang dan jasa; presentasi perusahaan dan barang serta
layanan mereka di Internet; presentasi perusahaan di Internet dan media lainnya; produksi bahan iklan; produksi dan distribusi
iklan radio dan televisi; produksi film iklan; produksi iklan; produksi iklan radio; produksi iklan radio dan televisi; produksi iklan
televisi; produksi iklan televisi, radio dan online; produksi iklan, yaitu, produksi bahan iklan; produksi materi iklan dan iklan;
promosi acara hiburan; promosi acara khusus; promosi acara pihak lain; promosi atas undian berhadian, kompetisi-kompetisi
dan insentif-insentif kepada para pelanggan; promosi bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; promosi barang dan
jasa dianggap sebagai sponsor untuk acara olahraga; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara hiburan; promosi
barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga internasional;
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promosi barang dan jasa pihak lain melalui internet; promosi barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer dan
komunikasi; promosi barang dan jasa untuk orang lain dengan mendistribusikan kupon, melalui skema kartu imbalan loyalitas,
melalui program kartu diskon, melalui administrasi penjualan dan skema insentif promosi yang melibatkan stempel
perdagangan, dengan memberikan poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit, melalui acara promosi , melalui distribusi
bahan cetakan dan kontes promosi; promosi barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan pusat perbelanjaan
secara online dan komprehensif; promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk promosi dan iklan dalam segala jenis dan
bentuk; promosi jasa keuangan dan asuransi, atas nama pihak ketiga; promosi kepentingan komersial profesional dan bisnis
di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi kepada para anggotanya; promosi
komersial untuk pihak ketiga; promosi kompetisi dan acara olahraga; promosi konser (untuk pihak lain); promosi konser musik;
promosi layanan asuransi, atas nama pihak ketiga; promosi layanan keuangan, atas nama pihak ketiga; promosi online
jaringan komputer dan situs web; promosi penjualan; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi penjualan melalui program
loyalitas pelanggan; promosi penjualan menggunakan media audiovisual; promosi penjualan pada titik pembelian atau
penjualan, untuk orang lain; promosi penjualan untuk orang lain dengan menggunakan kartu pengguna istimewa; promosi
penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; promosi penjualan untuk orang lain
melalui skema stempel perdagangan; promosi penjualan untuk pihak ketiga; promosi penjualan untuk pihak lain; promosi
penjualan yang berhubungan dengan kecantikan; promosi periklanan (sponsor); promosi persoalan-persoalan kesehatan,
masyarakat dan kelestarian lingkungan; promosi secara daring (online); promosi usaha; promosi, iklan, dan pemasaran situs
web online; providing information the sale of goods offered in the form of shopping malls on internet websites; publikasi barang
cetakan untuk keperluan periklanan dalam bentuk elektronik; publikasi elektronik dari barang cetakan untuk keperluan
periklanan; publikasi materi cetak untuk tujuan periklanan; publikasi materi publikasi online; publikasi naskah publisitas/iklan;
publisitas dan layanan promosi penjualan; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa; publisitas
dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa yang tersedia secara online; publisitas iklan industri dan
komersial; publisitas, layanan promosi dan pemasaran yang berkaitan dengan kendaraan; radio, televisi, iklan daring (online);
riset pasar untuk tujuan periklanan; salah satu dari layanan yang disebutkan di atas disediakan secara online dari basis data
komputer, jaringan informasi dan / atau Internet; saran bisnis yang berkaitan dengan periklanan; semua layanan di atas
disediakan online melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau internet; skema keanggotaan termasuk skema
kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh
barang dan jasa melalui layanan telepon dan / atau komputer online; skema keanggotaan, termasuk skema kartu loyalitas
pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon untuk tujuan pembuatan konsep, pengkreasian,
proses desain, pengembangan, penerapan, pengerjaan, pengaturan, promosi dan pengawasan; sponsor promosi acara
atletik; sponsor promosi acara budaya; sponsor promosi acara gaya hidup; sponsor promosi acara hiburan; sponsor promosi
acara hiburan sosial; sponsor promosi acara kuliner; sponsor promosi acara musik; sponsor promosi acara olahraga; sponsor
promosi acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; sponsor promosi acara olahraga motor; sponsor promosi acara
pelatihan kebugaran; sponsor promosi acara penggalangan dana amal; sponsor promosi atlet olahraga; sponsor promosi
balap mobil; sponsor promosi balapan kapal motor; sponsor promosi balapan mobil; sponsor promosi balapan sepeda;
sponsor promosi bisnis pemula; sponsor promosi dari industri pakaian intim; sponsor promosi dari kontes video untuk siswa;
sponsor promosi dari pembalap mobil; sponsor promosi klinik dan lokakarya tenis; sponsor promosi kompetisi dansa hip hop;
sponsor promosi kompetisi permainan video; sponsor promosi konser musik; sponsor promosi liga olahraga; sponsor promosi
lomba perahu layar; sponsor promosi organisasi yang mempromosikan pengelolaan dan pelestarian lingkungan; sponsor
promosi pameran dagang; sponsor promosi pameran seni; sponsor promosi pertandingan tinju; sponsor promosi ras berkuda;
sponsor promosi ras katamaran; sponsor promosi taman hiburan; sponsor promosi tim olahraga; sponsor promosi turnamen
bowling; sponsor promosi turnamen golf kejuaraan; sponsor promosi turnamen memancing; sponsor promosi turnamen
pertandingan polo; sponsor promosi turnamen skateboard; strategi media sosial dan konsultasi pemasaran; studi pasar
tentang kebiasaan penggunaan Internet dan loyalitas pelanggan; studi pasar untuk tujuan periklanan; toko; toko alat
kesehatan; toko bangunan; toko busana muslim; toko eceran; toko eceran bahan bangunan; toko elektronik; toko grosir; toko
grosir online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko hijab; toko mebel, furniture, perabot
rumah, perabot kantor, barang pecah belah, teko gelas, piring, mangkok, kursi, karya seni dari kayu, lilin, plastik, tirai manikmanik untuk hiasan, tempat tidur, perlengkapan tempat tidur bukan dari logam, bangku, kursi-kursi, papan peragaan, bantal,
lemari-lemari, kotak-kotak dari kayu atau plastik, lemari berlaci, gantungan jas, bantal-bantal, meja tulis, meja makan, pintupintu, meja gambar, meja rias, kursi malas, perlengkapan perabotan bukan dari logam, kotak perhiasaan, kotak surat, rak-rak,
rak tempat majalah, rak buku, kasur-kasur, cermin, meja, tempat payung; toko online; toko online dan offline untuk barangbarang elektronik.; toko online dan offline untuk barang-barang selam; toko penjualan alat-alat rumah tangga; toko penjualan
barang elektronik baik secara online ataupun secara langsung; toko peralatan dan perlengkapan pertukangan; toko perhiasan,
emas batangan dan berlian; toko retail handphone; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi;
toko ritel online dalam bidang pakaian; toko roti; toko seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barangbarang tekstil; toko spareparts dan akesoris kendaraan; toko swalayan; toko yang menjual botol-botol minuman; toko yang
menjual emas dengan kadar kemurnian 99.99; toko yang menjual minuman; toko yang menjual perhiasan; toko yang menjual
perhiasan emas; toko-toko; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan
kopi, produk-produk kopi dan barang-barang terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk
digunakan dalam mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso
listrik; toko-toko ritel, pesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat dan minuman
berasal dari teh, biji kopi, kopi bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong teh, produk terkait kopi dan teh,
bermacam-macam rasa teh, sirup dan saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala, alas kaki, aksesorisaksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan dan wadah-wadah
dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi,
persiapan-persiapan pembersih perlengkapan dan peralatan kopi; transaksi komersial secara online; transaksi komersial yang
dapat dilakukan secara daring (online)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033781
: 18/05/2021 16:00:40
:
: Ningbo Yufangtang Biology Science-technology Co. Ltd

Alamat Pemohon

: No. 188, Duantangxi Road, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Marodin Sijabat S.H
: Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: YOFOTO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 30
: ===Bahan pengganti teh; Bubuk ginseng dan ginseng merah, bukan untuk keperluan medis; Produk zat tepung untuk
makanan; Risoles; biskuit; brondong jagung; bumbu dan bumbu; cuka; es krim; garam untuk memasak; gula; kembang gula;
kopi; makanan ringan berbahan dasar multigrain yang larutkan dengan suplemen nutrisi dan makanan, bukan untuk keperluan
medis; produk makanan yang mengandung terutama tepung; roti kukus; royal jelly untuk makanan manusia, bukan untuk
keperluan medis; sediaan Makanan dari Padi-padian; tepung kedelai===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033782
: 18/05/2021 16:01:13
:
: PT YUKS NIAGA APIK

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Meruya Utara No. 32 A, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EiraDhya + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 35
: ===Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa ritel dan toko ritel
online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar
matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan pemasaran,
periklanan dan promosi; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel online yang menampilkan topi; Penyediaan platform ecommerce untuk tujuan ritel melalui Internet.; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait untuk memfasilitasi jejaring
dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri
untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Promosi, periklanan dan pemasaran situs
online; Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil;
Toko pakaian ritel; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan, pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat
dan pemberian bantuan; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; layanan
iklan, pemasaran dan promosi; layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko grosir online yang menampilkan alas
kaki; layanan toko grosir online yang menampilkan kain; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko
grosir online yang menampilkan tas; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel menampilkan kacamata;
layanan toko ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel online terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan
kain; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; pemasaran promosi; pengecer toko serba ada; promosi, iklan, dan
pemasaran situs web online; toko; toko online; toko online dan offline untuk barang-barang elektronik.; toko ritel online dalam
bidang pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 188, Duantangxi Road, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province
: Marodin Sijabat S.H
: Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: YOFOTO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 5

740

: DID2021033783
: 18/05/2021 16:02:20
:
: Ningbo Yufangtang Biology Science-technology Co. Ltd

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===BAHAN PENGGOSOK GIGI; Kertas anti kuman; Kertas tissue diresapi dengan losion farmasi; Minyak-minyak yang
mengandung obat; RAMUAN OBAT UNTUK MANDI BERENDAM; alkohol obat; bahan tambahan/aditif nutrisi untuk keperluan
kesehatan; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; kapsul untuk obat-obatan; obat-obatan untuk
keperluan dokter hewan; pestisida; pil untuk keperluan farmasi; sediaan penyegar udara (pewangi udara); troches===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033784
: 18/05/2021 16:03:44
:
: Ningbo Yufangtang Biology Science-technology Co. Ltd

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 188, Duantangxi Road, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province
: Marodin Sijabat S.H
: Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: YOFOTO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Sabun; Sediaan pemeliharaan gigi; dupa; ekstrak bunga [parfum]; kertas amplas;
kosmetik; kosmetik untuk hewan; sediaan pemolesan; sediaan penghapus noda; sediaan untuk menggosok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D322021033785
: 18/05/2021 16:06:09
:
: HARDANG

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Desa Pakava, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat,
91571
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Jaya Makmur
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau; Putih
: 29
: ===Sediaan jamur; boletes [jamur], diolah; jamur kering yang bisa dimakan; jamur yang dapat dimakan, diolah; jamur, diolah;
jamur, kering; keripik jamur; tempura jamur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021033786
: 18/05/2021 16:06:47
:
: NUTRITIONAL GOODNESS S.A

540 Etiket

Alamat Pemohon

: 12-14 Boulevard de Perolles
1700 Fribourg, Switzerland

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Asti Wasiska S.H., M.H.
: Jati Makmur Permai Blok A5 No. 1 Rt. 004 Rw. 10 Jati Makmur Pondok Gede Bekasi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Nutritional Goodness
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 30
: ===Adonan kue buah badam; Bahan pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bakpao rasa Kacang Merah, rasa
kacang hijau, rasa kacang tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang hijau pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin,
rasa labu dan rasa ayam kecap; Bakpia Kukus (Kue tradisional); Baozi (roti isi); Biskuit (manis atau gurih); Biskuit Gabin (Kue
tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Biskuit coklat; Biskuit kering; Biskuit petit-beure; Biskuit petit-beurre; Biskuit
renyah dengan Krim; Biskuit selai kacang; Biskuit tipis kering; Biskuit untuk menambah nafsu makan; Biskuit yang dilapisi
cokelat; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa cappuccino; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa green tea; Biskuit yang dilapisi cokelat

740

Halaman 1172 dari 1262

rasa pisang; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa strawberry; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa susu; Brownies Coklat; Bubuk
untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Bubuk untuk
membuat roti; Campuran beras coklat dan hitam; Campuran untuk roti; Campuran-campuran untuk membuat kue; Cendawan
(truffles) dan pemanis-pemanis coklat; Cimi-Cimi (kue kering); Cokelat dalam bentuk pralin; Coklat terbuat dari bahan
campuran antara dark cokelat dan buah mangrove; Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi, permen; Ekstrak coklat; Enchilada
[roti isi]; Es coklat durian; GIS (bahan pemekar roti); Getuk (Kue); Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Hasil produksi
coklat; Hiasan roti yang dapat dimakan; Kakao; Kakao dan kopi buatan; Keripik camilan sereal; Keripik sereal; Kopi cokelat;
Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kue; Kue Adee; Kue Akar Kelapa; Kue
Apang; Kue Apang Colo; Kue Ape; Kue Bagea; Kue Balapis Manado; Kue Bangket; Kue Bangkit; Kue Baruasa; Kue Berry Bell
Trimit; Kue Bhoi; Kue Biji Ketapang; Kue Bingka Kentang; Kue Bingkang; Kue Bolu Buju; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu
Panggang; Kue Bolu Suri; Kue Bong Li Pang; Kue Bugis Betawi; Kue Burgo; Kue Caraisi; Kue Choco Chip; Kue Cincin; Kue
Ciput; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Combro; Kue Cubit; Kue Cucur; Kue Dadar Gulung; Kue Dadar
Jiwo; Kue Dange; Kue Delapan Jam; Kue Dongkal; Kue Engkak Medok; Kue Gagatas; Kue Gandus; Kue Gegicak; Kue
Gemblong; Kue Getas; Kue Gulung; Kue Jejongkong; Kue Jungkong; Kue Kacang Spesial; Kue Karawo; Kue Kecalo; Kue
Keciput; Kue Kelen; Kue Kembang Goyang; Kue Kericu; Kue Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue Kui Kui; Kue Kuipau; Kue
Kuping Gajah; Kue Lampu Lampu; Kue Lapis Kojo; Kue Lapis Legit; Kue Lapis Maksuba; Kue Lapis Sagu; Kue Leker; Kue
Lepek Binti; Kue Lepet; Kue Lidah Kucing; Kue Lontar; Kue Lumpang; Kue Lupis; Kue Manan Samin; Kue Mangkok; Kue
Muso; Kue Nastar Keju; Kue Ombusombus; Kue Onde; Kue Ongol-Ongol; Kue Padamaran; Kue Paso; Kue Pepe; Kue Perut
Punai; Kue Pia Saronde; Kue Pinende; Kue Popolulu; Kue Putri Kandis; Kue Putu; Kue Putu Bambu; Kue Putu Mayang; Kue
Rangi; Kue Rintak; Kue Sabongi; Kue Sari Penganten; Kue Satu; Kue Semprit Desa; Kue Semprit keju; Kue Semprit keju
spesial; Kue Sie Itek; Kue Siput; Kue Srikaya; Kue Strawberry; Kue Susu; Kue Talam; Kue Tat; Kue Tenteng; Kue Timphan;
Kue Unti; Kue Vanada; Kue berbahan dasar tepung; Kue bika ambon; Kue choco ball; Kue daging; Kue dan gula-gula; Kue
dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue eccles; Kue keranjang; Kue kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue kering
Wina; Kue kering yang mengandung tempe; Kue lumpia; Kue mentega Denmark; Kue mochi; Kue nanas; Kue pangsit Cina;
Kue pastei; Kue pisang; Kue pukis; Kue semolina; Kue semprong; Kue spiku; Kue tifor; Kue tradisional; Kue yang dibubuhi
jahe dan gula; Kue-kue; Kue-kue Denmark; Kue-kue Italia; Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan dasar dari
beras; Kue-kue lobak; Ladran (Kue Kering); Lapisan gula (icing) untuk kue; Makanan beku terutama terdiri dari quinoa dan
sereal yang diolah; Makanan beku terutama terdiri dari sereal yang diolah; Makanan berbentuk batangan yang mengandung
sereal, berprotein dan berenergi ; Makanan penutup berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan penutup terbuat dari
cokelat; Makanan penutup terbuat dari sereal; Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan berbahan dasar
sereal; Makanan ringan berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar sereal dalam bentuk
batangan; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan ringan terutama terdiri dari sereal atau gandum; Makanan
terutama terdiri dari quinoa dan sereal yang diolah; Makanan terutama terdiri dari sereal yang diolah; Makanan, makanan
ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Meses cokelat; Minuman cokelat; Minuman coklat dengan atau
tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman kakao;
Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa
coklat (moringa chocolate); Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Nasi coklat sudah
diolah dalam kemasan; Olahan yang terbuat dari sereal; Olesan berbahan dasar coklat; Olesan kakao; Panettone (roti manis);
Pasta kue; Pembungkus pastry (kue); Penyedap rasa dan aroma (selain minyak sari untuk kue); Penyedap rasa/aroma selain
minyak esensial untuk kue; Pepe (Kue Manis); Permen cokelat; Pizza (roti); Pretzels (kue); Produk kue dan kembang gula;
Produk makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; Produk-produk
kakao ; Quinoa dan sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacangkacangan, polong-polongan, atau sayuran; Quinoa dan sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu
dan perasa; Roti Buaya; Roti Canai; Roti Denmark; Roti Gambang; Roti Pawa; Roti Srikaya Goreng; Roti Srikaya Kukus
Pandan; Roti Srikaya Panggang; Roti asin; Roti babi; Roti bagelan; Roti bun dengan selai; Roti ciabatta; Roti kadet; Roti
kebab; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti kukus Cina; Roti lapis hotdog;
Roti manis; Roti manis isi; Roti mantau; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah
srikaya; Roti pastry; Roti perancis; Roti prata; Roti sayuran (vegan); Roti sobek; Roti susu; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti
tipis dilapisi daging; Roti yang dikeringkan; Roti yang mengandung tempe; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich,
biskuit; Sagon (Kue); Saus celup berbahan dasar coklat; Sediaan aromatik untuk kue; Sediaan aromatik untuk kue kering;
Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan sereal; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk;
Sengkulun (Kue Tradisional); Sereal batangan berprotein tinggi; Sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket
dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Sereal yang diolah yang digabungkan
dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Serpihan sereal; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); Trufel coklat; Wafer (kue);
Wafer (pie); Wafer sundae; Yangko (kue moci); adonan kue; adonan kue beku; adonan puff pastry (roti); adonan roti; adonan
wafer; almond berlapis cokelat; aroma untuk makanan/kue; baguettes [Roti Prancis]; bahan dasar kakao untuk produk
manisan; bahan makanan berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang diekstrusi; bahan makanan mengandung cokelat;
bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pelembut kue; baking cokelat; bar energi dan makanan ringan berbahan
dasar gandum dan cokelat; barbari [roti datar]; batang energi berbasis sereal; batang energi berbasis sereal yang
mengandung larva serangga; batang energi berbasis sereal yang mengandung serangga; batang nougat berlapis cokelat;
batangan berbahan dasar cokelat; bihun coklat; biji cokelat; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi yang dilapisi cokelat; biscuit tipis
terbuat dari sereal; biskuit; biskuit asin; biskuit bawang; biskuit bebas gluten; biskuit buttermilk; biskuit gula; biskuit gurih;
biskuit malt; biskuit manis; biskuit marshmallow berlapis cokelat yang mengandung toffee; biskuit mentega kecil; biskuit rasa
keju; biskuit untuk keju; biskuit vegetarian; biskuit yang tidak manis; biskuit-biskuit; buah kering berlapis cokelat; buah yang
dilapisi cokelat; bubuk cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; bubuk coklat; bubuk kakao instan ; bubuk soda kue;
bumbu dan bumbu berbasis kakao untuk makanan dan minuman; burger kedelai [roti sandwich]; cakwe/cakue; campuran
bubuk untuk sediaan minuman cokelat; campuran cokelat panas; campuran isian berbasis roti; campuran kakao; campuran
kue; campuran roti; campuran roti dalam bentuk bubuk; campuran roti dalam bentuk pasta; campuran untuk sediaan roti dalam
bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; cangkir cokelat yang bisa dimakan; cangkir wafel berlapis
cokelat; cangkir wafer yang dapat dimakan; chapati [roti tidak beragi]; cokelat; cokelat batangan; cokelat couverture; cokelat
dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; cokelat dengan lobak Jepang;
cokelat menyebar mengandung kacang-kacangan; cokelat pahit; cokelat putih; cokelat tanpa pemanis; cokelat yang
mengandung susu; cokelat éclairs; cokelat-cokelat susu, kacang atau buah; coklat; coklat batangan diisi; coklat bebas susu;
coklat berisi ekstrak buah; coklat diisi; coklat hitam; coklat instan; coklat mousses; coklat panas; coklat pasta; coklat setengah
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manis; coklat, permen dan hadiah biskuit menghambat; cookie berlapis cokelat; cupcake cokelat; dekorasi berbasis gula untuk
kue; dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi cokelat untuk pohon Natal; dekorasi fondant untuk kue; dekorasi gula untuk kue;
dekorasi kertas nasi untuk kue; dekorasi kue yang terbuat dari gula-gula; dekorasi marzipan untuk kue; dekorasi permen untuk
kue; dekorasi wafer yang dapat dimakan untuk kue; ekstrak kakao untuk konsumsi manusia; empadões veganos [kue vegan];
fa gao [kue bolu kukus]; flapjacks [kue wajan]; focaccia [roti]; fritters (kue) apel; gula berputar (dekorasi kue); gula gula untuk
menghias kue; gula-gula dan dekorasi cokelat untuk pohon Natal; hardtack [biskuit]; hiasan berbahan dasar cokelat atau
kakao untuk keperluan yang berhubungan dengan makanan; hiasan kue yang dapat dimakan; injeolmi [kue beras ketan yang
dilapisi bubuk kacang]; irisan kue [kue kering]; irisan pai [kue kering]; isi berbahan dasar coklat, isi berbahan dasar custard dan
icing bukan dari susu; kacang berlapis cokelat; kacang brazil dilapisi cokelat; kacang macadamia berlapis cokelat; kakao yang
mengandung kelor; kaki cokelat; kapsul kakao, terisi; karamel berlapis cokelat; kasutera [kue bolu Jepang]; kembang gula
beku berbahan dasar sereal; keping cokelat; kerang kue kering; keripik [produk sereal]; keripik camilan sereal instan; kismis
berlapis cokelat; kopi dan coklat; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; krim-krim coklat; kue
adonan goreng; kue almond; kue balok; kue basah; kue bebas gluten; kue beku; kue beras; kue bola; kue bolu; kue buah; kue
bubuk; kue bulan; kue cokelat; kue coklat; kue custard; kue es; kue es krim; kue filo; kue frosting; kue gambang; kue gandum;
kue geplak; kue gulung telur; kue jahe; kue jinten / kue biji ketapang; kue kastangel; kue keberuntungan; kue kecipir (cipiran);
kue keju; kue kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue kering kastengel; kue krim; kue lapis talas bogor; kue
lekker; kue mentega; kue millet; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue panekuk; kue pang-pang; kue pastry; kue
persik; kue potong; kue prem; kue pretzel; kue proll; kue putri salju; kue semprit; kue serabi; kue sereal; kue stik bawang; kue
sus; kue tar apel; kue tar blueberry; kue tar buah; kue tar ceri; kue tar cokelat; kue tar krim; kue tar lemon; kue tar lezat; kue tar
raspberry; kue tar stroberi; kue tar telur; kue tart; kue untuk makanan ringan; kue wafer berlapis cokelat; kue widaran / bidaran;
kue yang dikukus; kue yang mengandung larva serangga; kue yang mengandung serangga; kue yogurt beku; kue, biskuit, kue
kering; kue-kue gurih; kue-kue segar; kukis (kue kering); kukis coklat dari tepung keto; kulit cokelat mengandung biji kopi
bubuk; kulit kue; kulit pastry puff (roti); lomper [roti pipih berbasis kentang]; makanan batang berenergi berbahan dasar
cokelat; makanan batang berenergi berbahan dasar kakao; makanan olahan berbahan dasar sereal untuk sarapan, makanan
ringan atau bahan untuk membuat makanan lain; makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari kembang gula,
pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis);
makanan pengganti berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup cokelat; makanan ringan
berbahan dasar coklat; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar kakao; makanan
ringan berbahan dasar kakao probiotik; makanan ringan berbahan dasar sereal; makanan ringan berbahan dasar sereal bebas
gluten; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan berbasis sereal; makanan siap dimakan, berupa
potongan makanan dari bahan sereal; makanan siap saji terutama terdiri dari sereal dan biji-bijian; makanan siap santap
berbentuk batangan berbahan dasar cokelat; makaroni [kue kering]; mangkuk wafel berlapis cokelat; mangkuk wafer yang
dapat dimakan; matzo [roti tak beragi]; meringues (kue); mille-feuilles (kue); minuman berbahan dasar cokelat; minuman
berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar cokelat yang mengandung susu; minuman berbahan dasar
coklat; minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kakao; minuman
berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman
berbahan dasar sereal [pengganti makanan cair]; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji kakao;
minuman cokelat; minuman cokelat dengan susu; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kakao;
minuman kakao dengan susu; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman yang terbuat dari cokelat; minuman yang
terbuat dari susu, bubuk coklat dan es batu; minuman-minuman berperisa cokelat; mirror icing [mirror glaze] (sejenis kue);
olesan berbahan dasar cokelat dengan atau tanpa kacang ; olesan berbahan dasar cokelat juga mengandung kacang; olesan
berbasis cokelat; pandoro [roti ragi manis]; pane carasau [roti datar]; papadum (roti renyah pipih); pasta cokelat; peach cobbler
(kue); pemanis-pemanis coklat; pengganti cokelat; perasa, selain minyak esensial, untuk kue; permen cokelat yang
mengandung pralin ; permen cokelat yang memiliki rasa pralin; permen coklat; permen yang terbuat dari cokelat; persiapan
kue yang mengandung larva serangga; persiapan kue yang mengandung serangga; persiapan sereal; petits fours [kue];
piadina [roti datar]; pralin terbuat dari cokelat; pralin terbuat dari cokelat cokelat dengan rasa mint di tengahnya; pretzel [roti
berbentuk simpul]; pretzel berlapis cokelat; produk cokelat; produk makanan yang terdiri dari sereal; produk sereal bebas
gluten; produk-produk berbahan dasar cokelat; produk-produk roti untuk makanan; puding roti; puff pastry (roti); quesadillas
[roti isi]; quiches (roti); remah roti; rempah-rempah kue; rhubarb pies (roti pai); roti [roti tidak beragi]; roti bagel; roti bakar; roti
bawang; roti bebas gluten; roti berlapis; roti berlapis keju dan daging asap; roti berlapis keju dan telur; roti bir; roti buah; roti
bun; roti bun carbomado; roti bun krim; roti bun kukus dengan isian; roti bun kukus yang diisi dengan daging cincang [Chukamanjuh]; roti dan roti bun; roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti gandum; roti gandum hitam; roti goreng; roti gulung; roti
gulung bebas gluten; roti jahe; roti kacang; roti kering croutons; roti kismis; roti kukus; roti multigrain; roti naan; roti nasi; roti
oriental; roti panggang; roti panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan boba dicelupkan kuah srikaya; roti pita; roti
rendah garam; roti scones; roti segar; roti singkong [roti keju]; roti soda; roti tidak beragi; roti yang dibuat dari kacang kedelai;
roti*; rugelach [kue kering]; saus cokelat; saus coklat; sediaan berbahan dasar kakao; sediaan makanan ringan terbuat dari
sereal; sediaan minuman kakao; sediaan-sediaan berbahan dasar sereal; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ; selai
cokelat untuk digunakan pada roti; sereal bar; sereal bar protein tinggi; sereal berbentuk butiran; sereal bubuk; sereal dan bijibijian olahan; sereal disiapkan untuk konsumsi manusia; sereal gandum; sereal jagung; sereal siap saji; sereal untuk sarapan;
sereal, diproses; shortbread biskuit; shortbread tart shells (kue); shortcrust pastry (kue); sirup cokelat; songpyeon [kue beras
berbentuk setengah bulan dengan isian manis atau semi-manis]; sopapillas [kue kering goreng]; souffle coklat; sourdough
(roti); spiced cookies (kue kering); sponge fingers [biskuit]; stik roti; taburan cokelat untuk menghias kue; taburan gula
(sprinkes) untuk menghias kue; taburan untuk menghias kue; taiyaki [kue berbentuk ikan Jepang dengan berbagai isian];
tambalan berbasis cokelat untuk kue dan pai; tambalan berbasis custard untuk kue dan pai; teh atau kakao; telur cokelat;
tepung dan olahan yang terbuat dari sereal; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan
kembang gula, es konsumsi; tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; tepung kue; tepung roti; tepung roti coklat; tepung
roti gandum; tepung roti putih; tepung sereal; topokki [hidangan yang dimasak terutama terdiri dari kue beras tumis dengan
pasta cabai yang difermentasi]; topping cokelat; topping cokelat yang dapat dimakan; topping coklat; tteokguk [hidangan dari
irisan kue beras oval dengan kaldu khas Korea]; turbinado sugar (Gula coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang
ditambahkan molase dari permurnian gula); wafer; wafer es krim; wafer gulung [cookies]; yule log (kue tradisional)===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.178, Yulong Avenue, Yufengshan Town, Yubei District, Chongqing
: Marodin Sijabat S.H
: Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: realme TechLife + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 16, 21, 8, 10, 14
: ===Bahan pengepak [bahan pengganjal, bahan pengisi] dari kertas atau kardus; alat tulis; alat tulis menulis; bahan untuk tulis
menulis; buku catatan; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kemasan kardus; kertas
pembungkus; kertas*; pena===
===alat air untuk membersihkan gigi dan gusi; botol terisolasi termal; instrumen pembersih, dioperasikan dengan tangan;
pengocok, non-listrik; peralatan kosmetik; peralatan untuk keperluan rumah tangga; pressure cooker, non-listrik; sikat gigi
elektrik===
===Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); Alat untuk menghilangkan bulu, listrik dan bukan
listrik; Pengeriting rambut; Pisau cukur, listrik atau non-listrik; alat tangan untuk keriting rambut; gunting kuku; hidung
pemangkas rambut, listrik; obeng, non-listrik; pelurus rambut, listrik; pisau dapur===
===Alat pengukur tekanan darah arteri; Masker medis; Peralatan pijat; irigasi oral untuk digunakan dalam kedokteran gigi; pijat
aparat listrik untuk keperluan rumah tangga; termometer untuk tujuan medis===
===Liontin perhiasan; Liontin untuk gantungan kunci; jam alarm; jam dan arloji listrik; jam tangan; jam tangan olahraga; kotak
perhiasan; logam mulia, tidak tempa atau semi tempa; patung-patung dari logam mulia; tali jam tangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033788
: 18/05/2021 16:09:55
:
: Rachmad Purwadi Yudantara

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kalimasada IX / 11, Kota Malang, Jawa Timur, 65121
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: hotwings
: sebuah penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, oranye, hitam, putih, kuning
: 29
: ===masakan matang yang terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.178, Yulong Avenue, Yufengshan Town, Yubei District, Chongqing
: Marodin Sijabat S.H
: Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: realme TechLife + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 7
: ===Alat pengocok, menggunakan listrik; Alat untuk buka-tutup tirai,, dijalankan secara elektrik; mesin cuci [laundry]; mesin
dapur, * listrik; obeng, listrik; pembersih lantai robotik; squeezers buah listrik===

: DID2021033787
: 18/05/2021 16:09:45
:
: Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd.

: DID2021033789
: 18/05/2021 16:11:19
:
: Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033790
: 18/05/2021 16:12:56
:
: Lidya Felicia Prasetya

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dharmahusada Permai N-319, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60115
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BAKEMORE
: BAKEMORE = hanya sebuah penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 30
: ===Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi, permen; Kue; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk
yang beku); Kue kering (pastri); Kue pisang; Kue tradisional; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan
dasar tepung; Minuman dengan bahan dasar coklat; Produk kue dan kembang gula; Roti tawar manis; Roti, kue pastry dan
gula-gula; kopi dan coklat; krim-krim coklat; kue almond; kue basah; kue coklat; kue gandum; kue keju; kue krim; kue muffin;
kue pai; kue pastry; kue potong; kue sus; kue tart; kue, biskuit, kue kering; kukis (kue kering); minuman dengan bahan dasar
kakao; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; pai; roti bun; roti bun krim; roti oriental;
roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.178, Yulong Avenue, Yufengshan Town, Yubei District, Chongqing
: Marodin Sijabat S.H
: Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: realme TechLife + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 9
: ===Bel pintu listrik; Kotak Konverter; Kotak untuk pengeras suara; Pengisi daya baterai ponsel pintar; Peralatan Global
Positioning System [GPS]; adapter tanpa kabel untuk komputer; adaptor daya; alat poin akses nirkabel (WAP); baterai, listrik;
colokan, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik]; daya ponsel (baterai isi ulang); gelang identifikasi dikodekan, magnetik;
gelang pintar; headset; heat sink untuk digunakan di komputer; helm pelindung; instalasi pencegahan pencurian, listrik;
kalkulator saku; kamera digital; kamera web; keyboard komputer; keyboard untuk ponsel; komputer notebook; kunci pintu
digital; monitor; mouse komputer nirkabel; panel tembaga untuk papan sirkuit; pasang adaptor; pelacak aktivitas yang dapat
dipakai; pemindai sidik jari biometric untuk pintu; pengendali jarak jauh peralatan dan instalasi pendingin udara; pengisi daya
tanpa kabel; pengisi daya untuk baterai listrik; pengukur lemak tubuh untuk keperluan rumah tangga; peralatan audio;
peralatan televisi; perekam data; proyektor kecil; repeater untuk peralatan radio dan televisi; ruter; sensor inframerah; soket
listrik; termometer, bukan untuk keperluan medis; transduser===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033791
: 18/05/2021 16:14:02
:
: Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd.

: JID2021033792
: 18/05/2021 16:14:43
:
: PT YUKS NIAGA APIK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Meruya Utara No. 32 A, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EiraDhya + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Hitam dan putih

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 42
: ===Fasilitas hosting web on-line sebagai situs web dan situs seluler untuk orang lain untuk mengelola dan berbagi konten online; Hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Jasa-jasa penciptaan, hosting (tuan rumah) dan perawatan situssitus web; Jasa-jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu, hosting perangkat lunak untuk digunakan oleh pihak lain
untuk mengimpor, menciptakan, dan mengelola data untuk pemanfaatan sumber daya manusia dan pusat kebugaran;
Layanan hosting situs web; Layanan penyedia hosting awan (cloud) berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal
hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Layanan penyedia hosting awan (cloud) berhubungan dengan platform untuk
pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Penyedia jasa aplikasi (ASP), yaitu, penempatan
(hosting) aplikasi perangkat lunak komputer dari pihak lain; Platform hosting di Internet berhubungan dengan platform untuk
pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; desain aksesoris mode; desain busana; hosting situs
web; hosting situs web di Internet; jasa hosting situs web; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP), yaitu, aplikasi perangkat
lunak hosting lainnya; memberikan informasi tentang layanan desain fashion; menyediakan situs web untuk menghubungkan
penjual dengan pembeli===
: JID2021033793
: 18/05/2021 16:15:13
:
: Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sampoerna Strategic Square, North Tower Lantai 17, Jl. Jend. Sudirman Kav.45-46,
RT 003 RW 004, Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Lucky Setiawati S.H.
: Menara Palma Lantai 12 Jalan H.R. Rasuna Said Blok X2 Kavling 6 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KRIBI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 36
: ===Koperasi simpan pinjam; jasa kartu debit; jasa kartu kredit; jasa keuangan; jasa penyediaan dana; jasa tabungan; jasajasa penyediaan dana; penanaman Modal; pengiriman dana dengan menggunakan sarana elektronik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.178, Yulong Avenue, Yufengshan Town, Yubei District, Chongqing
: Marodin Sijabat S.H
: Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: realme TechLife + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 11
: ===Kakus (WC); Lampu malam; Penguap kain; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi makanan
menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk memasak; alat penggoreng tanpa minyak (air fryers); aparat dan
instalasi AC; bola lampu LED; ceret, listrik; humidifier untuk keperluan rumah tangga; kipas angin listrik; kipas listrik portabel;
kompor induksi; kompor tekanan, listrik; lampu; lampu langit-langit; lampu meja; lemari es; mesin untuk membuat susu kedelai,
listrik; oven microwave [aparat memasak]; pancuran air minum; pembersih udara; pembuat kopi, listrik; pemurni air untuk
keperluan rumah tangga; pendingin udara; pengering laundry, listrik; pengering rambut; pot memasak listrik; unit toilet stool
dengan semprotan air pencuci===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033794
: 18/05/2021 16:16:11
:
: Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd.

: DID2021033795
: 18/05/2021 16:16:52
:
: AGUNG PRASETYO

540 Etiket

540 Etiket

: Dusun Barek RT. 003 RW. 002 Desa Ngadiluhur , Kabupaten Bojonegoro, Jawa
Timur, 62182

Halaman 1177 dari 1262

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CLASS MORTAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HItam Putih
: 19
: ===campuran mortar; mortar untuk bangunan; semen mortar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021033796
: 18/05/2021 16:17:41
:
: Joshua Felix Ponco

540 Etiket

: Jl.Gunung Tretes No.76, RT/RW: 002/008, Kelurahan Bencongan Indah, Kabupaten
Tangerang, Banten, 15810
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Idqreator
: ID merupakan Identity (Identitas) atau Idea (Ide), QREATOR dibaca Creator (kreator/pencipta)
penulisan dengan aksara Q yang berarti Quality (Kualitas). Terjemahan bebasnya dimaknakan sebagai
Pencipta Ide atau Identitas yang Berkualitas.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange (Pantone 151 C) ; Abu-Abu (Pantone 430 C) : Hitam (Pantone Black C)
: 42
: ===Penyediaan informasi peta geografis; desain dan desain seni grafis untuk pembuatan halaman web di Internet; desain dan
desain seni grafis untuk pembuatan situs web; desain grafis; desain grafis berbantuan komputer; desain grafis brosur iklan;
desain grafis dari bahan promosi; desain grafis dari bahan publikasi; desain grafis dari iklan internet; desain grafis dari logo
iklan; desain grafis dari masalah periklanan; desain grafis dari selebaran iklan; desain grafis komputer; desain grafis video
dengan bantuan komputer; desain ilustrasi grafis; desain industri dan seni grafis; desain seni grafis; jasa desain grafis; jasa
desain grafis untuk membuat elemen grafis dari logo; jasa desain grafis untuk membuat elemen grafis dari logo perusahaan;
jasa desain grafis untuk membuat tur virtual real estate untuk dijual; menyediakan layanan desain grafis untuk membuat
pengaturan lingkungan interior khusus; persiapan laporan yang berkaitan dengan desain seni grafis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: AL-WAHDA STREET, INDUSTRIAL AREA NO.1, P.O. BOX NO.4115, SHARJAH
: Marodin Sijabat S.H
: Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NUTTY BREAK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 30
: ===Beras; Campuran untuk roti; Kue; Kue kering (pastri); Mie; Pasta; Roti prata; Teh dan teh herbal; adonan kue beku; bihun
[mie]; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk pengembang; campuran donat instan; coklat; cuka; es buah; es
krim; es krim tanpa-susu; garam; gula; gula-gula; kopi; kopi buatan; madu; makanan penutup dari es; makaroni; mayones; mie
instan; moster; permen; ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus daging; saus salad; saus tomat; sediaan
makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle); spageti; tapioka; teh; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033797
: 18/05/2021 16:18:34
:
: INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO LLC.

: D322021033798
: 18/05/2021 16:19:40
:
: Hj. SITI MARIYATUL QIPTIAH

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 1178 dari 1262

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Makmur, Desa Bajawali, Kec. Lariang, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi
Barat, 91577
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Karya Bersama
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah; Hijau
: 30
: ===Minuman jahe; Minuman jahe merah; minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak); minuman
wedang jahe===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021033799
: 18/05/2021 16:19:47
:
: PT.SHAFIRA SUKSES PROPERTINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Graha Pena Lantai 2 Runag 203,Jl.A.Yani No.88,Kelurahan
Ketintang,Kecamatan Gayungan,Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
: Jalan Ngagel Wasana III No 53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EXCOTEL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu,Merah,Orange,kuning
: 43
: ===Jasa hotel; Restoran; jasa kafe; jasa katering===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033800
: 18/05/2021 16:22:41
:
: PT. SUMBER MAKMUR BERDIKARI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RUKAN CROWN BLOK B NO. 8 GREEN LAKE CITY, Kota Tangerang, Banten,
15147
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DOGMATECH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH DAN PUTIH
: 10
: ===alat medis yang menggabungkan realitas virtual atau realitas tertambah (augmented reality) untuk digunakan oleh praktisi
kesehatan dalam prosedur pembedahan, keterlibatan pasien atau rehabilitasi pasien===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: AL-WAHDA STREET, INDUSTRIAL AREA NO.1, P.O. BOX NO.4115, SHARJAH
: Marodin Sijabat S.H
: Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata
: PALM BEACH

740

: DID2021033801
: 18/05/2021 16:23:58
:
: INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO LLC.

540 Etiket

Halaman 1179 dari 1262

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 30
: ===Beras; Campuran untuk roti; Kue; Kue kering (pastri); Mie; Pasta; Roti prata; Teh dan teh herbal; adonan kue beku; bihun
[mie]; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk pengembang; campuran donat instan; coklat; cuka; es buah; es
krim; es krim tanpa-susu; garam; gula; gula-gula; kopi; kopi buatan; madu; makanan penutup dari es; makaroni; mayones; mie
instan; moster; permen; ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus daging; saus salad; saus tomat; sediaan
makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle); spageti; tapioka; teh; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: AL-WAHDA STREET, INDUSTRIAL AREA NO.1, P.O. BOX NO.4115, SHARJAH
: Marodin Sijabat S.H
: Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ADORE ONE OF A KIND
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 30
: ===Beras; Campuran untuk roti; Kue; Kue kering (pastri); Mie; Pasta; Roti prata; Teh dan teh herbal; adonan kue beku; bihun
[mie]; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk pengembang; campuran donat instan; coklat; cuka; es buah; es
krim; es krim tanpa-susu; garam; gula; gula-gula; kopi; kopi buatan; madu; makanan penutup dari es; makaroni; mayones; mie
instan; moster; permen; ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus daging; saus salad; saus tomat; sediaan
makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle); spageti; tapioka; teh; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033802
: 18/05/2021 16:24:29
:
: INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO LLC.

: DID2021033803
: 18/05/2021 16:26:11
:
: PT Baju Bunda Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: COHIVE 101, Jl. Mega Kuningan Barat Blok E.4.7 No. 1, Kawasan Mega Kuningan,
Jakarta Selatan 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bajubunda
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Putih
: 25
: ===pakaian, alas kaki, tutup kepala===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033804
: 18/05/2021 16:26:20
:
: PT YUKS NIAGA APIK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Meruya Utara No. 32 A, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EiraDhya + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 9

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 1180 dari 1262

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Aplikasi perangkat lunak jaringan sebagai program komputer yang dapat diunduh; Aplikasi perangkat lunak komputer di
bidang periklanan dan layanan perdagangan elektronik; Aplikasi perangkat lunak untuk telepon bergerak; Aplikasi perangkat
lunak yang memungkinkan penjual untuk mengirimkan kupon, potongan, diskon, voucher dan tawaran khusus secara
langsung ke perangkat telekomunikasi yang dapat dibawa milik nasabah melalui komunikasi RFID atau NFC tanpa kontak;
Aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan penjual untuk menyebarkan poster pintar baik pada lokasi toko penjualan
eceran dan grosir sehingga pelanggan dapat langsung menempelkan perlengkapan telekomunikasi mereka yang dapat
dibawa lang sung di lokasi toko tersebut untuk mengakses kupon, potongan, diskon, voucher dan tawaran khusus yang telah
dikirimkan melalui komunikasi RFID atau NFC tanpa kontak; Aplikasi ponsel; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
digunakan sehubungan dengan layanan toko ritel; Perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler; Perangkat lunak untuk
perdagangan melalui suatu jaringan komunikasi global; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler;
Peranti lunak yang menyediakan platform perdagangan (trading) elektronik dan marketplace elektronik online; Platform digital;
Program komputer (perangkat lunak yang bisa diunduh); Program komputer untuk perangkat komunikasi; aplikasi seluler;
kacamata fashion; perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk
telepon seluler; perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak aplikasi telepon genggam melalui satelit; perangkat lunak
aplikasi untuk telepon seluler; perangkat lunak dalam bentuk aplikasi seluler; perangkat lunak dan program komputer;
perangkat lunak e-commerce (perdagangan secara elektronik) komputer untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan
transaksi bisnis secara elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak e-commerce komputer untuk
memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak komputer
dalam bentuk aplikasi untuk perangkat seluler dan komputer; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang
digunakan dalam kaitannya dengan layanan keuangan, transaksi keuangan, perdagangan elektronik, pembayaran elektronik,
penukaran mata uang asing, layanan perdagangan dan broker dan layanan konsultasi investasi; perangkat lunak komputer ecommerce yang dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan
komputer dan komunikasi global; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam perdagangan
elektronik dan perdagangan via selular; platform berbasis website dan aplikasi; program komputer; program komputer
(perangkat lunak yang dapat diunduh); program komputer untuk mengakses berbagai basis data dalam bidang bisnis; program
komputer untuk mengakses dan menggunakan Internet; program komputer untuk menghubungkan jarak jauh ke komputer
atau jaringan komputer; program komputer untuk pemrosesan data; program komputer yang dapat diunduh yang digunakan
untuk telepon pintar dan asisten digital pribadi; program komputer yang menggabungkan fungsi kecerdasan artifisial; program
komputer, dapat diunduh; program perangkat lunak komputer; program permainan komputer dapat diunduh melalui Internet;
program untuk komputer; program utilitas komputer; program-program komputer yang dapat diunduh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033805
: 18/05/2021 16:26:42
:
: INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO LLC.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: AL-WAHDA STREET, INDUSTRIAL AREA NO.1, P.O. BOX NO.4115, SHARJAH
: Marodin Sijabat S.H
: Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: RGB
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 30
: ===Beras; Campuran untuk roti; Kue; Kue kering (pastri); Mie; Pasta; Roti prata; Teh dan teh herbal; adonan kue beku; bihun
[mie]; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk pengembang; campuran donat instan; coklat; cuka; es buah; es
krim; es krim tanpa-susu; garam; gula; gula-gula; kopi; kopi buatan; madu; makanan penutup dari es; makaroni; mayones; mie
instan; moster; permen; ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus daging; saus salad; saus tomat; sediaan
makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle); spageti; tapioka; teh; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: AL-WAHDA STREET, INDUSTRIAL AREA NO.1, P.O. BOX NO.4115, SHARJAH
: Marodin Sijabat S.H
: Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GOLD FINGER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 30

: DID2021033806
: 18/05/2021 16:27:29
:
: INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO LLC.

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 1181 dari 1262

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Beras; Campuran untuk roti; Kue; Kue kering (pastri); Mie; Pasta; Roti prata; Teh dan teh herbal; adonan kue beku; bihun
[mie]; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk pengembang; campuran donat instan; coklat; cuka; es buah; es
krim; es krim tanpa-susu; garam; gula; gula-gula; kopi; kopi buatan; madu; makanan penutup dari es; makaroni; mayones; mie
instan; moster; permen; ragi*; rempah-rempah; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus daging; saus salad; saus tomat; sediaan
makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle); spageti; tapioka; teh; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021033807
: 18/05/2021 16:28:02
:
: PT.SHAFIRA SUKSES PROPERTINDO

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Graha Pena Lantai 2 Runag 203,Jl.A.Yani No.88,Kelurahan
Ketintang,Kecamatan Gayungan,Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
: Jalan Ngagel Wasana III No 53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAVEER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Navy,Orange, Kuning, Hitam
: 43
: ===Jasa hotel; Restoran; jasa kafe; jasa katering===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033808
: 18/05/2021 16:30:22
:
: Bingxili (Shanghai) International Trade Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: ROOM JT8065, BUILDING 2, NO. 4268, ZHENNAN ROAD, JIADING DISTRICT,
SHANGHAI
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Forsmell
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Perona mata; Sediaan untuk menghilangkan rambut; bulu mata palsu; esensi
halus; kapas untuk keperluan kosmetik; kit kosmetik; kondisioner rambut; kosmetik; krim kecantikan; make-up bedak; make-up
mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; masker kecantikan; parfum; pensil alis; pewarna rambut; sediaan binatu; sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan pembersih badan; sediaan pemutih kulit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033809
: 18/05/2021 16:34:16
:
: PT YUKS NIAGA APIK

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Meruya Utara No. 32 A, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EiraDhya + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 18
: ===Barang-barang terbuat dari kulit dan imitasi dari kulit, yaitu, sarung, tas, pouch dan tas jinjing untuk komputer, tablet,
smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Barang-barang yang terbuat dari kulit imitasi kulit, yaitu, tas,
pouch, dan tas jinjing untuk perangkat keras komputer, perangkat penyimpanan komputer, tablet, smartphone, perangkat
penyimpanan data, dan pemutar media; Dompet; Dompet anti-pencurian RFID; Dompet dan tempat kartu kredit (barang kulit);
Dompet kartu kulit; Dompet paspor; Dompet pria (terbuat dari kulit); Dompet terbuat dari fabrikasi lainnya; Dompet tiket;
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Dompet wanita (terbuat dari kulit); Ransel, tas carry all dan tas perjalanan; Sabuk bahu untuk dompet wanita; Sabuk bahu
untuk tas; Tali bahu untuk dompet wanita; Tali bahu untuk tas; Tali untuk tas; Tas (selain tas sekali pakai); Tas penyimpan
surat dan dokumen; Tas penyimpan surat dan dokumen dari kulit; Tas penyimpan surat dan dokumen dari kulit imitasi; Tas
(termasuk tas bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya penyusun bagasi mobil); Tas Kulit; Tas anak; Tas bagasi;
Tas bahu; Tas berpergian dari kulit; Tas carry all dan tas travel; Tas dijepit yang berbahan kaku; Tas hipster; Tas jinjing
terbuat dari kain; Tas kantong dengan tali serut diatasnya; Tas kantor dan tas kecil penyimpan surat dan dokumen; Tas
kartrid; Tas kecil dipakai di pinggang; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; Tas kosmetik; Tas lipat
berbahan kain; Tas olahraga; Tas olahraga serbaguna; Tas organizer; Tas organizer untuk keperluan bayi; Tas perlengkapan
mandi; Tas pinggang; Tas punggung; Tas ransel kantong , yaitu, tas kantong bertali serut yang digunakan sebagai ransel; Tas
tangan (dapat dipakai formal maupun informal); Tas tangan dengan tali; Tas tangan plastik; Tas tangan terbuat dari kain; Tas
tangan, tas bahu, tas kurir, tas jinjing besar, koper, dompet saku, dompet; Tas untuk alas kaki; Tas untuk membawa
perlengkapan bayi; Tas untuk olahraga; Tas, Tas kartrid, Ransel, Koper, Tas bagasi, Tas perlengkapan mandi, Tas Tangan,
dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua dilapisi dengan lilin); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas
bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari
bahan berlapis); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet
perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan
mandi, tas tangan, dompet pria, dompet wanita, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit halus); Tas-tas;
Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi dijual kosong; Tempat kartu [dompet]; barang bawaan adalah tas; dompet; dompet
(barang kulit); dompet dan tempat kartu kredit; dompet dari kulit atau kulit imitasi; dompet genggam kecil [tas]; dompet kartu;
dompet kartu [barang dari kulit]; dompet kartu kredit; dompet kartu kredit [dompet]; dompet kartu kredit dari kulit; dompet kecil;
dompet kecil [tas tangan]; dompet koin; dompet koin kecil; dompet kosmetik; dompet kulit; dompet kulit [tas]; dompet kulit
imitasi [tas]; dompet kunci; dompet kunci dari kulit; dompet kunci dari kulit imitasi; dompet malam [tas tangan]; dompet
penyimpan kartu [dompet kecil]; dompet saku; dompet serba guna [tas tangan]; dompet serbaguna [tas]; dompet travel [tas];
dompet uang yang terpasang di pergelangan tangan; dompet untuk pegangan kunci; dompet wanita; dompet yang dipasang di
pergelangan tangan [dompet uang]; dompet yang dipasang di pergelangan tangan atau kaki; dompet yang terpasang di
pergelangan kaki; dompet yang terpasang di pergelangan tangan; eco-bags [tas yang terbuat dari bahan yang dapat
digunakan kembali]; janome-gasa [Payung kertas Jepang]; kantong (tas) anti air; kasing kartu kredit [dompet]; kerangka tas;
klip yang dijepit di bagian luar tas atau dompet sebagai aksesori dekoratif; koper besar, koper, tas untuk bepergian, tas
pakaian untuk bepergian, ransel, tas punggung, tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; koper dan tas
bepergian; koper dan tas jinjing; kotak atau dompet kunci [barang kulit]; kotak kulit; kotak kulit imitasi; kulit dan imitasi kulit;
kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, yaitu kantong, dompet, sarung, tas, amplop, kotak,
tempat kartu kredit, dompet, tali, dompet [purses], tas punggung, tali bahu, koper besar, tas untuk bepergian dan penutup
perabot dari kulit, papan dari kulit, moleskin [kulit imitasi]; kulit dan tas kulit imitasi; label bagasi kertas; pemegang koin dalam
bentuk dompet; ransel [tas sekolah Jepang]; sabuk bahu (tali pengikat) dari kulit atau dari kulit imitasi; shingen-bukuro
[Kantong utilitas Jepang]; tag tas golf dari kulit; tali untuk dompet [tas]; tali untuk dompet koin; tali yang terbuat dari kulit imitasi;
tas; tas (trunk) bepergian; tas *; tas Gladstone (koper); tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan barang dagangan; tas
[bukan dari logam mulia]; tas akhir pekan; tas alat dijual kosong; tas alat kulit, kosong; tas alat, kosong; tas alat, kosong, untuk
sepeda motor; tas anti air untuk olahraga air; tas bahu untuk digunakan oleh anak-anak; tas belanja; tas belanja beroda; tas
belanja dengan roda terpasang; tas belanja kulit; tas belanja pakai ulang; tas belanja tekstil; tas bepergian; tas bepergian
[leatherware]; tas berburu olahragawan; tas beroda; tas berpergian; tas bersabuk; tas besar yang digunakan untuk membawa
sejumlah barang; tas crossbody; tas cukur dijual kosong; tas dan dompet kulit; tas dan tas untuk pakaian olahraga; tas dengan
teknologi pemblokiran RFID; tas gimnastik; tas haversack; tas hiking; tas holdalls untuk pakaian olahraga; tas jala untuk
belanja; tas jinjing belanjaan; tas jinjing dan ransel; tas jinjing serba guna; tas kantor [barang kulit]; tas kartu; tas kecil (tas) anti
air; tas kecil dari kulit; tas kecil untuk pria; tas kerja; tas kulit; tas kulit, koper, dan dompet; tas kunci; tas make-up; tas make-up
dijual kosong; tas mandi untuk wadah rias, tidak dipasang; tas multiguna, tas kantor, kantong untuk membawa-bawa, dompet
saku, dompet [purses], dompet kunci, dompet kartu, tag untuk koper, tas tangan; tas musik; tas olahraga; tas olahraga serba
guna; tas pakan untuk hewan; tas peralatan; tas perhiasan dari bahan tekstil [kosong]; tas perjalanan; tas perlengkapan mandi
dijual kosong; tas pinggang; tas pinggul; tas plastik; tas pullman; tas pundak; tas rajut; tas rajutan; tas rajutan, bukan dari
logam mulia; tas surat; tas suvenir; tas tangan; tas tangan kecil (evening bags) yang terbuat dari kulit dan kain; tas tangan
kecil (tas tangan); tas tangan kecil [dompet]; tas tangan untuk wanita; tas tangan yang terbuat dari kulit imitasi; tas tangan,
dompet dan dompet; tas travel dengan pesawat terbang; tas travel terbuat dari bahan plastik; tas troli; tas uang; tas untuk
kemasan terbuat dari kulit; tas untuk membawa barang; tas untuk membawa sepatu; tas wanita; tas-tas kecantikan yang dijual
kosong; tempat cek berbentuk (bersifat) dompet; tempat kartu bisnis (dompet); tempat kartu dalam bentuk dompet; tempat
kartu kredit [dompet] menggabungkan teknologi pemblokiran RFID; tempat kartu kredit berupa dompet; tempat kartu telpon
(dompet); train case (tas)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033810
: 18/05/2021 16:35:29
:
: KUA YUE Express Group Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1st-8th Floor, Building A, Lufthansa Park, Shenzhen Airport Terminal 4th Road,
Hourui Community, Hangcheng Street, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong
Province
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KUAYUE-EXPRESS
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Hitam, putih

740

540 Etiket
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 6 BATTERY ROAD #38-04, SINGAPORE (049909)
: Novita Sari Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners, Graha Intermasa Lt. 3, Jl. Cempaka Putih Raya No.
102 Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CARASUN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 35
: ===DEPARTMENT STORE; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Informasi
niaga; Jasa jasa informasi tentang perniagaan; Konsultan Niaga; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang
menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo;
Pengecer barang-barang; Penyajian barang di media komunikasi untuk tujuan ritel; Penyediaan informasi dan nasehat
komersial/niaga (konsultan niaga); Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui Internet.; jasa agen periklanan;
jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penjualan secara online; jasa penyediaan informasi
yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa-jasa perdagangan
online; jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa;
jasa-jasa periklanan dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung komunikasikomunikasi pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile (berpindah-pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau
melalui saluran-saluran komunikasi viral; jasa-jasa perniagaan elektronik, yakni, penyediaan informasi terkait produk melalui
jaringan telekomunkasi untuk kegunaan penjualan; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan kosmetik; layanan toko ritel
online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; memberikan informasi bisnis di bidang media sosial; memberikan
informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan
kosmetik; mengatur transaksi perdagangan online; pemasaran media sosial; pengeceran dari barang (dalam arti apapun);
penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan pasar barang dan jasa secara
daring bagi pembeli dan penjual; penyediaan pasar online; periklanan; periklanan, pemasaran, riset pasar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021033812
: 18/05/2021 16:44:14
:
: Yayasan Anak Anak Tanah Air

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Budisari VII no 21, Kota Bandung, Jawa Barat, 40141
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Naungan Yayasan Anak-anak Tanah Air (NYATA)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Putih
: 41
: ===Sekolah; jasa pemandu wisata untuk tujuan rekreasi, pendidikan atau budaya; jasa pendidikan dan pelatihan untuk tujuan
amal; layanan pelatihan guru; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan
pendidikan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan seni dan kerajinan dan
bahan-bahan pendidikan yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang untuk anak-anak yang membutuhkan dan kurang
mampu [layanan amal]; menyediakan buku dan bahan ajar untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan buku dan bahan pengajaran untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan buku untuk
orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan perlengkapan sekolah untuk anak-anak yang membutuhkan
untuk tujuan amal; menyediakan perlengkapan sekolah untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; pendidikan
dan pelatihan untuk tujuan amal===

: 39
: ===Layanan angkutan; bongkar muat kargo; jasa kurir [pesan atau barang dagangan]; layanan pengemudi; logistik
transportasi; mengangkut furnitur; pemesanan transportasi; pengangkutan barang [pengiriman barang]; pengantaran barang;
pengemasan barang; pengiriman barang; pengiriman barang melalui pos; pengiriman paket; penyediaan informasi transportasi
dan lalu lintas; penyewaan gudang; penyewaan kendaraan; penyimpanan; penyimpanan barang; transportasi mobil;
transportasi udara===
: JID2021033811
: 18/05/2021 16:41:59
:
: MADIRA INNOVATIONS PTE LTD

540 Etiket

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033813
: 18/05/2021 16:45:32
:
: BUYUNG SENTOSA LIEM

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN BANDULAN BARAT NO.20 RT.001 RW.001, Kota Malang, Jawa Timur,
65146
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Pempek Sibuyung
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning
: 43
: ===-; Bar; Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Bar, layanan ruang publik, bar
makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich,
cafetaria, kantin & cafe; Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Dekorasi kue; Depot penyediaan makanan dan
minuman; Fasilitas penitipan anak dan penitipan anak harian; Fasilitas perjamuan dan pesta sosial; Jasa Penyedia Makanan
dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa agen untuk memesan hotel dan akomodasi sementara; Jasa akomodasi
sementara; Jasa akomodasi sementara dalam bentuk tenda; Jasa akomodasi sementara dan resor; Jasa bar; Jasa hotel; Jasa
hotel dan resor; Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa informasi hotel, penginapan, dan akomodasi
sementara; Jasa kedai kopi; Jasa klub malam; Jasa konsultasi dan nasihat tentang penyediaan akomodasi sementara; Jasa
konsultasi sehubungan dengan fasilitas hotel; Jasa pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara dalam bentuk tenda;
Jasa pemondokan kemah; Jasa penginapan; Jasa penitipan untuk hewan; Jasa penyedia makanan Kebab; Jasa penyediaan
akomodasi hotel sementara; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa penyediaan fasilitas konferensi,
pertemuan, acara, konvensi dan pameran; Jasa penyediaan fasilitas ruang jamuan; Jasa penyediaan fasilitas ruang konferensi
dan konvensi; Jasa penyediaan fasilitas seminar dan rapat; Jasa penyediaan makanan berupa burger; Jasa penyediaan
makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa
penyediaan makanan nasi uduk; Jasa penyediaan minuman; Jasa penyewaan Pondok Wisata; Jasa penyewaan gedung untuk
tempat konser; Jasa penyewaan ruang konferensi, konvensi, seminar dan rapat; Jasa penyewaan villa; Jasa perkemahan
[pondok untuk berlibur]; Jasa reservasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa reservasi pemesanan untuk
akomodasi dan makan; Jasa resort; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran
yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa
restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa rumah orang tua; Jasa vila; Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan
voucher kamar hotel baik secara individu atau berkelompok; Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings);
Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Jasa/layanan klub makan; Kafe kopi;
Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria;
Kantin; Kedai; Kedai barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai es krim; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai
minuman panas dan dingin; Kedai ramen; Kedai sabu– sabu; Kedai teh; Kedai untuk sarapan; Kedai yang menjual dan
menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang
menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Kedai yang menyediakan teh bubble; Kopi ( Kafe ); Layanan bar
kopi; Layanan bar minuman anggur; Layanan biro akomodasi (hotel, rumah kos); Layanan hotel yang berupa program
penghargaan insentif; Layanan informasi tentang penyediaan akomodasi sementara; Layanan kafe; Layanan katering
termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari
internet; Layanan katering untuk menyediakan makanan pizza; Layanan kedai bubur kacang hijau; Layanan kedai makan;
Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan keramahtamahan akomodasi, yaitu, menyediakan perumahan sementara; Layanan
losmen; Layanan menjemput makanan; Layanan mie gerobak (kaki lima); Layanan pariwisata sebagai penyediaan informasi
tentang akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk layanan pemesanan yang berkaitan dengannya;
Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan minuman;
Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan pengasuhan anak; Layanan
perhotelan (hospitality); Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan perjamuan;
Layanan pondok penginapan; Layanan pusat penitipan anak anak; Layanan reservasi akomodasi; Layanan reservasi untuk
memesan makanan; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka
kerja waralaba; Layanan tempat tidur dan sarapan; Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan;
Lounge koktail; Memberikan informasi dan bertukar informasi sehubungan dengan makanan dan minuman tidak beralkohol
termasuk melalui Internet; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan
minuman, dan akomodasi sementara; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Mengatur dan
koordinasi akomodasi; Mengatur dan memesan jasa/layanan hotel dan layanan akomodasi; Menyediaan fasilitas untuk
pameran dan eksibisi; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi,
pesta, dan pertunjukan; Menyediakan makanan dan minuman untuk orang yang membutuhkan untuk tujuan amal;
Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pangkeng (Rumah Singgah Sementara);
Pemesanan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan ruang
rapat (meeting); Pemesanan meja restoran secara online; Pengetean (Tempat Penyediaan Kudapan); Penginapan untuk
liburan; Penilaian akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi untuk wisma; Penyediaan akses ke
lounge VIP; Penyediaan fasilitas dapur; Penyediaan fasilitas untuk pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi
dan pameran; Penyediaan informasi tentang layanan akomodasi sementara; Penyediaan katering; Penyediaan layanan
informasi penginapan dan restoran; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Penyewaan akomodasi
liburan; Penyewaan akomodasi sementara; Penyewaan losmen; Penyewaan rumah mobil [akomodasi
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sementara]; Penyewaan tempat untuk acara sosial; Penyewaan tisu basah; Perhotelan; Pondok penyediaan makanan sate;
Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Pusat penitipan anak; Pusat taman kanak-kanak dan penitipan anak; Restoran;
Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan
kudapan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman; Restoran daging panggang;
Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan
panggangan daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i; Ruang es krim (parlours); Rumah
Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Rumah bir; Sediaansediaan makanan; Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Teknik menyeduh dengan menuangkan air panas
ke alas kopi yang sudah digiling; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman;
Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menghidangkan kudapan; Tempat yang menyediakan
makanan dan minuman; Tempat yang meyediakan minuman beralkohol (izakaya); Warung makan; Warung penyediaan
makanan sate; akomodasi sementara; akomodasi sementara dan layanan katering untuk para tamu; akomodasi sementara
yang disediakan oleh peternakan Bung; akomodasi sementara yang disediakan oleh rumah singgah; anak prasekolah dan
perawatan bayi di pusat penitipan anak; angkringan; apartemen berlayanan; bar dan layanan katering; bar kopi; cafe yang
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; dekorasi kue; dekorasi makanan; delicatessens [restoran];
hidangan istimewa kampung (HIK); hotel yang diperpanjang tinggal; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel,
restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; informasi dan saran sehubungan dengan
persiapan makan; informasi sehubungan dengan persiapan makan; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi hotel; jasa
agen perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa agen perjalanan untuk memesan akomodasi hotel; jasa agen
perjalanan untuk memesan akomodasi sementara; jasa agen perjalanan untuk mengatur akomodasi sementara; jasa agen
perjalanan untuk pemesanan akomodasi; jasa agen perjalanan untuk pemesanan dan membuat pemesanan akomodasi dan
hotel; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi hotel; jasa agen
perjalanan, yaitu, membantu reservasi dan pemesanan untuk penginapan melalui jaringan komputer, jaringan komunikasi
komputer global, dan jaringan seluler; jasa biro akomodasi; jasa biro akomodasi [hotel, rumah kos]; jasa hotel khusus yang
diberikan sebagai bagian dari suatu program untuk tamu hotel yang sering berkunjung; jasa informasi, saran dan konsultasi
yang berkaitan dengan jasa katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering bisnis; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering hotel; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan jasa kontrak untuk katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan menyediakan makanan untuk orang yang
membutuhkan [layanan amal]; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan pemesanan jasa katering; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa kafe; jasa katering; jasa katering bisnis; jasa katering
hotel; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pameran,
pengecapan dan acara publik; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pernikahan dan acara pribadi; jasa
katering untuk kafetaria perusahaan; jasa katering untuk lembaga pendidikan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan
minuman; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang kuliner; jasa konsultasi di
bidang perhotelan; jasa konsultasi di bidang seni kuliner; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa
kontrak untuk katering; jasa layanan kemah selama liburan; jasa memasak makanan; jasa penerima tamu, yaitu mengatur
reservasi makanan dan reservasi hotel; jasa penginapan wisatawan; jasa penyediaan kedai buah; jasa penyediaan kopi untuk
kantor; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa penyediaan
minuman dengan boba; jasa penyewaan ruang pertemuan; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa reservasi untuk
penyediaan akomodasi perumahan sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur; jasa restoran; jasa restoran
dan katering; jasa tempat makan yang menyajikan kudapan; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang
disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; jasa/layanan penyewaan ruang; kafe;
kafe bermain anak-anak; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kaferestoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; katering makanan dan minuman; katering makanan
dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan minuman untuk institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan
makan; katering makanan dan minuman untuk pesta koktail; katering yang menyediakan makanan dan minuman; kedai ayam
goreng; kedai roti dan kue (bakeries); kedai teh; keramahtamahan perusahaan dalam sifat menyediakan makanan dan
minuman; konsultasi yang disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline di bidang akomodasi sementara; layanan agen
untuk pemesanan akomodasi hotel; layanan agen untuk pemesanan akomodasi sementara; layanan agen untuk pemesanan
restoran; layanan akomodasi hotel; layanan akomodasi perhotelan; layanan akomodasi sementara yang disediakan oleh kamp
liburan; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat
menyediakan akomodasi sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi
sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di
pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga;
layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal,
yaitu, menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi
sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak
dengan kebutuhan khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan
amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga anak; layanan amal, yaitu, menyediakan
makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan asrama; layanan asrama turis; layanan bar;
layanan bar dan bistro; layanan bar dan koktail; layanan bar dan restoran; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar kopi
dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bar susu; layanan bar teh; layanan bar yang mengutamakan jus
buah dan jus sayuran; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan bartending; layanan bawa pulang makanan dan
minuman; layanan biro akomodasi [perantara pemesanan untuk hotel, rumah kos atau sejenisnya]; layanan bistro; layanan
cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan dekorasi cookie khusus; layanan hostel pemuda; layanan
hotel; layanan hotel dan motel; layanan hotel dan restoran; layanan hotel hewan peliharaan; layanan hotel liburan; layanan
hotel resor; layanan hotel untuk pelanggan pilihan; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, motel dan resor; layanan
hotel, motel, dan rumah kos; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi bar;
layanan informasi hotel; layanan informasi restoran; layanan informasi restoran dan bar; layanan jus bar; layanan kafe dan bar
makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria;
layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan kantin; layanan kantin swalayan; layanan katering
keliling; layanan katering luar; layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan
katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk menyediakan masakan Spanyol; layanan katering
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untuk menyediakan masakan bergaya Eropa; layanan katering untuk menyediakan masakan vegan; layanan katering untuk
panti jompo; layanan katering untuk pusat konferensi; layanan katering untuk rangkaian keramahtamahan; layanan katering
untuk rumah pensiun; layanan katering untuk rumah sakit; layanan katering untuk sekolah; layanan kedai kopi dan makanan
ringan; layanan kedai minuman; layanan kennel boarding untuk hewan peliharaan; layanan kios makanan menjadi layanan
untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan koki pribadi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyiapan
makanan; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan lounge airport; layanan lounge hotel; layanan lounge
koktail; layanan makan malam dan restoran; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman
yang bisa dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang; layanan minum teh; layanan motel; layanan pariwisata medis
menjadi pemesanan atau pemesanan hotel atau akomodasi sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan
pembuatan bir; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan dan
pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan pemesanan kamar hotel; layanan pemesanan kamar hotel secara online;
layanan pemesanan untuk akomodasi hotel untuk orang lain; layanan pemesanan untuk hotel; layanan penerimaan untuk
akomodasi sementara [manajemen kedatangan dan keberangkatan]; layanan pengasuhan anak; layanan penginapan resor;
layanan penginapan tempat tidur dan sarapan; layanan penginapan wisatawan; layanan penitipan anak; layanan penitipan
anak [penitipan anak]; layanan penitipan anak anjing; layanan penitipan hewan peliharaan; layanan penyediaan minuman
yang bisa dibawa pulang; layanan perawatan tangguh dalam sifat penitipan anak dewasa; layanan persiapan makanan;
layanan prasmanan untuk lounge koktail; layanan pusat penitipan anak; layanan pusat penitipan anak dan penitipan anak;
layanan rantai restoran; layanan rantai rumah kopi; layanan reservasi akomodasi sementara; layanan reservasi akomodasi
sementara dalam sifat membuat reservasi dan pemesanan penginapan ramah lingkungan melalui situs web; layanan reservasi
dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi hotel disediakan melalui Internet;
layanan reservasi restoran; layanan restoran Eropa; layanan restoran Italia; layanan restoran cepat saji; layanan restoran
keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran ramen; layanan restoran soba; layanan restoran sushi; layanan
restoran swalayan; layanan restoran tempura; layanan restoran turis; layanan restoran udon; layanan restoran udon dan soba;
layanan restoran washoku; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail;
layanan ruang minum teh; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan
ruang tunggu dengan fasilitas hookah; layanan rumah kopi; layanan rumah kos; layanan rumah pensiun; layanan rumah untuk
turis; layanan salad bar; layanan snack-bar; layanan snack-bar dan kantin; layanan sommelier untuk penyediaan saran yang
berkaitan dengan anggur, dan anggur dan pasangan makanan; layanan spa, yaitu, penyediaan akomodasi sementara dan
penyediaan makanan untuk klien dari suatu spa kesehatan atau spa kecantikan; layanan teater makan malam menjadi
penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; layanan untuk pemesanan kamar; layanan wine bar; layanan wisata
medis dalam bentuk reservasi akomodasi sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan wisma; layanan yang
menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; layanan yang menyediakan minuman teh; lounge; melayani
makanan dan minuman; melayani minuman beralkohol; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus
buah; memasok makanan untuk konsumsi segera; memasok makanan untuk para tunawisma atau yang kurang mampu;
memberikan informasi dalam sifat resep untuk minuman; memberikan informasi di bidang resep dan memasak dari basis data
komputer; memberikan informasi online terkait pemesanan akomodasi liburan; memberikan informasi online terkait
pemesanan hotel; memberikan informasi penginapan melalui Internet; memberikan informasi tentang akomodasi sementara
melalui Internet; memberikan informasi tentang bartending; memberikan informasi tentang karakteristik anggur; memberikan
informasi tentang layanan bar; memberikan informasi tentang layanan crèche; memberikan informasi tentang layanan restoran
yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan informasi yang berkaitan dengan hotel;
memberikan peringkat dan ulasan restoran; memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; memberikan ulasan
restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan bar; membuat reservasi hotel untuk orang lain; mencari akomodasi dan
jasa agen akomodasi untuk pembuat liburan, turis dan wisatawan; mengambil layanan makanan cepat saji; mengatur
akomodasi hotel; mengatur akomodasi perumahan sementara; mengatur dan menyediakan akomodasi sementara; mengatur
homestay untuk siswa luar negeri; menyajikan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman di bar susu;
menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet; menyajikan makanan dan
minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan
minuman di toko donat; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyajikan makanan dan minuman untuk para
tamu di restoran; menyajikan minuman di brewpubs; menyediakan akomodasi di hotel dan motel; menyediakan akomodasi
hotel; menyediakan akomodasi liburan; menyediakan akomodasi perumahan sementara; menyediakan akomodasi sementara;
menyediakan akomodasi sementara dalam layanan apartemen; menyediakan akomodasi sementara di apartemen
berlayanan; menyediakan akomodasi sementara di apartemen liburan; menyediakan akomodasi sementara di fasilitas tempat
tinggal yang dibantu; menyediakan akomodasi sementara di hotel, motel dan rumah kos; menyediakan akomodasi sementara
di rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah liburan; menyediakan akomodasi sementara sebagai bagian dari
paket keramahtamahan; menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan
akomodasi sementara untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan akomodasi sementara untuk
bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan akomodasi sementara untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan
amal; menyediakan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan fasilitas konferensi; menyediakan fasilitas
konferensi, pameran dan pertemuan; menyediakan fasilitas konvensi; menyediakan fasilitas pameran di hotel; menyediakan
fasilitas perkemahan; menyediakan fasilitas pesta dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; menyediakan fasilitas taman
trailer sementara; menyediakan fasilitas untuk pameran; menyediakan fasilitas untuk pameran dan konferensi; menyediakan
fasilitas untuk pameran dan pameran; menyediakan layanan bar; menyediakan layanan hotel dan motel; menyediakan
layanan hunian darurat dalam sifat perumahan sementara; menyediakan layanan informasi penginapan perjalanan dan
layanan agen pemesanan penginapan perjalanan untuk pelancong; menyediakan layanan katering makanan dan minuman
berbahan dasar kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga,
konser, konvensi, dan pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan
layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman
untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan layanan makanan dalam penerbangan di pesawat; menyediakan layanan
penitipan anak untuk orang dewasa dan anak-anak; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua; menyediakan
layanan penitipan anak untuk orang tua, yaitu, menyediakan makanan dan minuman; menyediakan layanan restoran;
menyediakan layanan wisma; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar
kelor; menyediakan makanan dan minuman di bistro; menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan
makanan dan minuman di pusat penitipan anak untuk orang tua; menyediakan makanan dan minuman di restoran;
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menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman di toko donat; menyediakan
makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba; menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe internet;
menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian
dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus;
menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan
minuman untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan makanan dan minuman untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu; menyediakan makanan dan minuman
untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk pasien dan tamu; menyediakan makanan dan
penginapan di peternakan Bung; menyediakan makanan dan penginapan di resor kesehatan yang berspesialisasi dalam
mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan; menyediakan makanan untuk orang yang membutuhkan
[layanan amal]; menyediakan makanan, minuman, dan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan pemesanan
kamar dan layanan pemesanan hotel; menyediakan penginapan sementara di kamp liburan; menyediakan penginapan
sementara untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan penginapan sementara untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan pusat komunitas untuk pertemuan dan pertemuan sosial; menyediakan
pusat penitipan anak; menyediakan pusat penitipan anak untuk anak-anak, orang cacat atau orang tua; menyediakan pusat
penitipan anak untuk orang tua; menyediakan ruang konferensi; menyediakan saran dan layanan informasi on-line terkait
dengan anggur dan pasangan makanan; menyediakan selimut untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan selimut untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan tempat akomodasi sementara yang
ramah untuk binatang peliharaan; menyewakan ruang serba guna di hotel-hotel untuk mengadakan seminar; naik untuk kuda;
pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; pelayanan ruang minum; pembuatan reservasi penginapan
sementara untuk orang lain; pemesanan akomodasi perkemahan; pemesanan akomodasi sementara; pemesanan akomodasi
sementara di sifat rumah liburan; pemesanan dan penyediaan hotel dan akomodasi sementara dan tempat restoran;
pemesanan hotel; pemesanan jasa katering; pemesanan kamar hotel untuk wisatawan; pemesanan kamar untuk pelancong;
pemesanan penginapan; pemesanan penginapan sementara; pemesanan reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain;
pemesanan rumah kos; pengaturan untuk penyediaan makanan; penginapan turis; pengukiran makanan; penyajian makanan
dan minuman; penyediaan fasilitas jamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; penyediaan fasilitas keperluan umum
untuk konvensi, perjamuan makan, acara sosial, penggalangan dana, dan acara spesial; penyediaan fasilitas restoran;
penyediaan fasilitas untuk keperluan umum untuk pertemuan, konferensi dan pameran; penyediaan fasilitas untuk konferensi,
pameran dan konvensi; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan
informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs
web; penyediaan informasi hotel; penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu
situs web; penyediaan informasi secara pribadi mengenai hotel melalui Internet; penyediaan informasi sehubungan dengan
hotel, resort dan akomodasi sementara; penyediaan informasi tentang layanan restoran; penyediaan informasi tentang
penyediaan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang berhubungan dengan pemesanan restoran; penyediaan
informasi yang berhubungan dengan restoran; penyediaan informasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan dan
minuman; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web;
penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di hotel; penyediaan makanan dan minuman untuk perusahaan; penyediaan makanan dan
minuman, dan akomodasi sementara; penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji; penyediaan makanan yang dibawa
pulang dan layanan makanan dan minuman; penyediaan menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi
sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan pembuatan reservasi kamar hotel
dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan perawatan
sebelum sekolah; penyediaan perawatan setelah sekolah; penyediaan pertemuan sosial, perjamuan, fungsi acara sosial,
konferensi, fasilitas untuk pameran dan pertemuan; penyediaan pusat penitipan anak; penyediaan reservasi kamar hotel dan
akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan reservasi online,
pemesanan, dan layanan pencarian untuk penginapan sementara, akomodasi sementara dan sewa untuk tujuan liburan
sementara; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website; penyediaan ruang-ruang dan akomodasiakomodasi sementara untuk pengorganisasian acara-acara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuanperjamuan dan resepsi-resepsi; penyediaan tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; penyediaan tempat perjamuan
makan dan acara sosial untuk acara spesial; penyediaan ulasan akomodasi dan restoran hotel melalui jaringan komputer dan
jaringan informasi global; penyediaan ulasan online tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu, memberikan ulasan online
tentang restoran, hotel, dan resor yang menyediakan makanan dan akomodasi melalui jaringan komputer dan jaringan
informasi global; penyewaan air mancur minuman; penyewaan akomodasi sementara; penyewaan akomodasi sementara di
rumah liburan dan apartemen; penyewaan akomodasi sementara di vila dan bungalow; penyewaan akomodasi sementara
untuk liburan; penyewaan alat memasak; penyewaan alat penerangan; penyewaan alat penerangan untuk mendekorasi rumah
pribadi; penyewaan alat penerangan untuk taman umum; penyewaan alat penerangan untuk tempat parkir; penyewaan
bangunan logam dan non-logam; penyewaan bangunan yang bisa diangkut *; penyewaan bangunan yang dapat dipindahpindahkan; penyewaan dan pemesanan kamar dan ruang pertemuan/rapat; penyewaan dan penyewaan peralatan
penerangan dan sistem penerangan untuk digunakan dalam penerangan kota dan acara-acara publik; penyewaan fasilitas
perjamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; penyewaan furnitur untuk hotel; penyewaan furnitur untuk konferensi;
penyewaan furnitur, linen dan pengaturan meja; penyewaan futon; penyewaan handuk untuk hotel; penyewaan hiasan dinding
untuk hotel; penyewaan hot plate listrik; penyewaan hot plate non-listrik; penyewaan kabin liburan; penyewaan kamar sebagai
akomodasi sementara; penyewaan kamar untuk acara sosial; penyewaan kamar untuk fungsi sosial; penyewaan kamar untuk
mengadakan acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan kamar untuk pesta ulang tahun;
penyewaan kamar untuk resepsi pernikahan; penyewaan kasur dan selimut; penyewaan kursi dan meja; penyewaan kursi,
meja, linen meja, barang pecah belah; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang pecah belah untuk konferensi,
ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan; penyewaan meja dapur; penyewaan meja dapur untuk
menyiapkan makanan untuk dikonsumsi segera; penyewaan mesin pembuat permen kapas; penyewaan mesin pengeluaran
minuman; penyewaan pendingin air minum; penyewaan penginapan sementara; penyewaan penutup lantai untuk hotel;
penyewaan peralatan bar; penyewaan peralatan layanan makanan; penyewaan peralatan makan; penyewaan peralatan
makan, peralatan makan, piring, dan aksesoris meja untuk acara khusus; penyewaan peralatan memasak untuk keperluan
industri; penyewaan perlengkapan lampu; penyewaan piring lecet; penyewaan popcorn popper; penyewaan ruang konferensi;
penyewaan ruang pertemuan; penyewaan ruang sementara; penyewaan ruang serba guna; penyewaan ruang serba guna
untuk pesta ulang tahun; penyewaan ruang serba guna untuk resepsi pernikahan; penyewaan ruangan untuk mengadakan
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acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan tempat pameran; penyewaan tempat untuk acara dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penyewaan unit untuk mengeluarkan minuman panas dan dingin, selain
mesin penjual otomatis; penyiapan makanan; persewaan karpet; persewaan tempat tidur; persewaan tenda; persiapan dan
penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; persiapan dan penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera;
persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham tradisional untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan
makanan, yaitu, pemotongan ham untuk konsumsi segera; persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; persiapan
makanan Spanyol untuk konsumsi langsung; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk
konsumsi segera; persiapan makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing; pub; pusat makanan/jajan; pusat perawatan
lansia; reservasi akomodasi hotel; reservasi akomodasi hotel dan makanan; reservasi akomodasi sementara di hotel dan
rumah kos; reservasi akomodasi sementara melalui Internet; reservasi dan pemesanan akomodasi hotel, resor dan motel;
reservasi dan pemesanan eco-lodge; reservasi dan pemesanan penginapan sementara; reservasi kamar hotel dan
penginapan sementara; reservasi sementara akomodasi; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran
pesan antar; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang; restoran pizza; restoran swalayan;
restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang
menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; restoran,
bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; ruang es krim; rumah makan; rumah makan cina halal;
rumah pemondokan; rumah peristirahatan; salad bar [layanan restoran]; saran sehubungan dengan persiapan makan; saran
tentang resep memasak; sediaan-sediaan makanan dan minuman; sewa air mancur coklat; sewa bantal; sewa dispenser air;
sewa dispenser air minum; sewa rumah liburan; sewa selimut; sewa tenda; sewa tirai untuk hotel; tempat makan yang
menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); tempat penitipan hewan peliharaan; tempat pizza; warung kopi;
warung makan tradisional; warung yang menyediakan bakso===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021033814
: 18/05/2021 16:45:38
:
: PT Artha Perintis Propertindo

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Orchard Walk Blok C No. 12, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29464
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Artha Perintis Propertindo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Gelap dan Emas
: 37
: ===pengembangan lahan (pembangunan); pengembangan properti (jasa gedung dan pembangunan); pengembangan tanah
dan bangunan pemukiman (jasa pembangunan)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033815
: 18/05/2021 16:51:32
:
: Leonard Hidayat

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan S Parman 68 Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50231
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KUNO.ID
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HItam dan Putih
: 9
: ===Perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang
dapat diunduh untuk mempromosikan jasa pihak lain; Perangkat lunak komputer, yakni perangkat lunak sistem operasi;
Perangkat lunak seluler; Perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna menemukan, memprogram, mengatur, mengakses,
dan bekerjasama dengan program perangkat lunak komputer pihak ketiga pada platform blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi) apa pun.; Perangkat lunak untuk telepon genggam; Perangkat lunak yang dapat
diunduh dalam bentuk platform perdagangan untuk penyediaan perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya; perangkat lunak komputer
untuk teknologi blockchain; perangkat lunak komputer, direkam, dan dapat diunduh; perangkat lunak pengembangan situs
web; perangkat lunak untuk memberikan informasi konsumen; platform perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak
komputer untuk jejaring sosial; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh; platform perangkat lunak untuk
menyediakan program interface untuk pihak ketiga untuk mengakses konten situs web dan data untuk pengembangan web
dan pengembangan aplikasi situs web===

540 Etiket

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 6 BATTERY ROAD #38-04, SINGAPORE (049909)
: Novita Sari Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners, Graha Intermasa Lt. 3, Jl. Cempaka Putih Raya No.
102 Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CARASUN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 38
: ===Jasa pengiriman pesan dan gambar dengan bantuan komputer; jasa telekomunikasi yang berhubungan dengan
pembayaran elektronik; layanan papan buletin elektronik [layanan telekomunikasi]; layanan pesan digital nirkabel; layanan
telekomunikasi untuk tujuan e-commerce; menyediakan akses ke folder pusat data atau file yang disimpan secara elektronik
yang digunakan untuk konsultasi jarak jauh, dan menyediakan layanan transmisi sinyal untuk e-commerce melalui sistem
telekomunikasi dan sistem komunikasi data; menyediakan akses ke platform e-commerce di Internet; menyediakan layanan
telekomunikasi untuk platform e-commerce di Internet dan media elektronik lainnya; menyediakan ruang obrolan (chat rooms)
interaktif untuk transmisi pesan antar pengguna komputer dan pelanggan mengenai barang-barang umum dan barang-barang
konsumen umum, ulasan-ulasan produk dan informasi pembelian di internet; menyediakan ruang obrolan dan forum internet;
pengiriman pesan elektronik melalui situs web; penyedia forum online untuk transmisi pesan, komen dan konten multimedia
diantara para pengguna; penyediaan akses ke platform perdagangan elektronik (situs web) untuk perdagangan elektronik;
penyediaan ruang obrolan online, layanan pesan instan, dan papan buletin elektronik; pertukaran pesan elektronik melalui
saluran obrolan, ruang obrolan dan forum Internet; pesan elektronik; transmisi data, pesan, dan informasi; transmisi informasi
digital; transmisi pesan, data, dan konten melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033816
: 18/05/2021 16:52:23
:
: MADIRA INNOVATIONS PTE LTD

: JID2021033817
: 18/05/2021 16:55:15
:
: Yayasan YUKS TEBAR REZEKI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Raya Meruya Utara No. 32 A, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Tebar Rezeki + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 41
: ===Informasi pendidikan; Informasi terkait dengan pendidikan; Jasa Pendidikan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan
konsultasi berkaitan dengan pendidikan; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara online; Jasa pendidikan akademi; Jasa
pendidikan melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan secara online; Jasa pengaturan pameran untuk tujuan pendidikan
dan kebudayaan; Jasa-jasa pendidikan dan pemberian gelar di bidang pendidikan; Konsultasi pendidikan dan pelatihan;
Kursus-kursus pendidikan melalui internet; Layanan akademi pendidikan; Layanan amal, yaitu pendidikan dan pelatihan;
Layanan institusi pendidikan; Layanan konsultasi pendidikan; Layanan manajemen acara [organisasi pendidikan, hiburan,
olahraga atau acara budaya]; Layanan pelatihan dan pendidikan; Layanan pendidikan; Layanan pendidikan dan informasi
yang berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi dan gaya hidup (hiburan), masalah sosial (hiburan), kegiatan dan acara
keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan, budaya dan hiburan; Layanan pendidikan mengenai
penyediaan pengalaman pendidikan
yang berkaitan dengan budaya, sejarah
dan subyek sosial, tempat dan acara; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Manajemen acara pendidikan;
Manajemen layanan pendidikan; Mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan,
hiburan, rekreasi dan olahraga; Mengatur konferensi dan mengorganisasi pameran untuk tujuan budaya dan pendidikan;
Mengatur penyelenggaraan pameran untuk tujuan pendidikan; Menyediakan informasi hiburan dan pendidikan; Menyediakan
informasi mengenai pendidikan online; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan pendidikan; Organisasi dari acara-acara
pendidikan; Pendampingan [pendidikan dan pelatihan]; Pendidikan; Pendidikan dini [pendidikan]; Pendidikan keagamaan;
Pendidikan sekolah yang dilakukan di rumah; Penelitian pendidikan; Pengajaran pendidikan; Pengajaran pendidikan internet;
Pengajian (Jasa Pendidikan); Penyediaan fasilitas pendidikan; Penyediaan informasi mengenai pendidikan bahasa melalui
suatu jaringan global; Penyediaan kursus pendidikan; Penyewaan materi pendidikan; Penyewaan peralatan atau materi
pendidikan; Pesantren (Jasa Pendidikan); Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang
berkaitan dengan pendidikan; Publikasi teks pendidikan; Sarana pendidikan hiburan dan rekreasi; Sekolah; akademi

740
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[pendidikan]; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan
amal; coaching [pendidikan dan pelatihan]; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara
online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan dan hiburan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan disediakan secara online dari basis data
komputer atau Internet; jasa pelatihan dan pendidikan yang menyediakan informasi pendidikan secara online dari database
komputer atau Internet; jasa pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang pendidikan; jasa penyediaan bantuan untuk
pendidikan; jasa perencanaan program pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk para pendidik; jasa-jasa
perencanaan event (acara) untuk event-event (acara) hiburan dan pendidikan; kursus pendidikan online dan layanan
pendidikan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan
pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan disediakan oleh sekolah; layanan pendidikan yang disediakan melalui semua
bentuk publikasi, pengiriman, penyebaran dan transmisi elektronik; melakukan kursus pendidikan; mengatur kursus
pendidikan; menyediakan bahan-bahan pendidikan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan
fasilitas untuk tujuan pendidikan; menyediakan kursus pendidikan; menyediakan materi pendidikan untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; pendidikan agama; pendidikan anak usia dini (PAUD); pendidikan dan pelatihan untuk
tujuan amal; pendidikan untuk penderita disabilitas===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 6 BATTERY ROAD #38-04, SINGAPORE (049909)
: Novita Sari Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners, Graha Intermasa Lt. 3, Jl. Cempaka Putih Raya No.
102 Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CARASUN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 41
: ===Jurnal online, yaitu blog dan video log yang berisi konten multimedia; Jurnal online, yaitu, blog dan video log dalam bidang
kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; jurnal online; menyediakan publikasi elektronik online,
tidak dapat diunduh; penerbitan jurnal secara multimedia; publikasi jurnal elektronik online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033818
: 18/05/2021 16:55:48
:
: MADIRA INNOVATIONS PTE LTD

: DID2021033819
: 18/05/2021 17:00:03
:
: Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sampoerna Strategic Square, North Tower Lantai 17, Jl. Jend. Sudirman Kav.45-46,
RT 003 RW 004, Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Lucky Setiawati S.H.
: Menara Palma Lantai 12 Jalan H.R. Rasuna Said Blok X2 Kavling 6 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Merah, Coklat, Merah muda
: 9
: ===ATM / Anjungan Tunai Mandiri; Baliho neon box; Kartu magnetik atau bersandi; Papan tampilan informasi digital; alat
pengolah data; anjungan tunai mandiri [ATM]; kartu sirkuit terpadu [kartu pintar]; layar neon; media data magnetik; papan
grafis; papan kabel dicetak multilayer; papan sirkuit; papan sirkuit tercetak; perangkat lunak; perangkat lunak antarmuka
komputer; perangkat lunak antarmuka pengguna grafis; publikasi elektronik; publikasi elektronik, dapat diunduh; tanda
neon===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021033820
: 18/05/2021 17:02:02
:
: Yayasan YUKS TEBAR REZEKI

540 Etiket

: Jalan Raya Meruya Utara No. 32 A, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Tebar Rezeki + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 45
: ===Jasa bantuan korban bencana alam; Jasa bantuan tuna wisma; Jasa kapel pernikahan; Jasa sinode gereja; Perkumpulan
sosial keagamaan; Sosial kemasyarakatan; jasa konseling berkabung/kedukaan, selain bantuan psikologis; jasa pelayanan
penginjilan; jasa pemakaman beserta kremasi; jasa pengadaan doa keagamaan; jasa pengadaan upacara keagamaan; jasa
penyediaan dan pengadaan upacara pernikahan sipil non-denominasi dan non-agama; jasa penyediaan pakaian untuk anakanak yang membutuhkan untuk tujuan amal; jasa penyediaan pakaian untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
jasa penyediaan pakaian untuk orang yang membutuhkan [jasa amal]; jasa perwalian; melakanan upcara layanan doa
keagamaan; melakukan upacara keagamaan; organisasi pertemuan keagamaan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033821
: 18/05/2021 17:13:56
:
: PT Konsorsium Bisnis Minangkabau

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan. Sumatera, No. B4. Ulak Karang Utara, Padang Utara,Kota Padang - Sumatera
Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, 25133
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Mie Minangkabau
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Hitam, dan Putih
: 30
: ===Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie; Mie; Mie yang terbuat dari
Singkong; makanan siap saji berbahan dasar mie; mie goreng; mie instan; mie tepung; mie, dimasak atau tidak dimasak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021033822
: 18/05/2021 17:17:37
:
: M Juandi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. Tenggek RT 04 RW 02 Desa Cimande Hilir Kec. Caringin, Kabupaten Bogor,
Jawa Barat, 16730
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SIMEDIC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Merah
: 42
: ===jasa perangkat lunak sebagai layanan (software as a service (SAAS)) yang mengutamakan perangkat lunak untuk
digunakan pada bidang perawatan kesehatan untuk membantu dalam menciptakan/membuat implan ortopedi sesuai pesanan,
penentuan posisi komponen ortopedi selama pembedahan dan dalam perencanaan sebelum operasi dan analisis intraoperatif
pembedahan ortopedi; jasa perangkat lunak sebagai layanan (software as a service (SAAS)) yang mengutamakan perangkat
lunak untuk melapisi templat prostetik pada gambar radiologis, melakukan pengukuran pada gambar dan templat posisi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033823
: 18/05/2021 17:22:17
:
: ARDY SUSANTO

540 Etiket

: PERUM PALEM GANDA ASRI 2 CLUSTER DD BLOCK. C, NO. 1, RT. 004 / RW.
003, KELURAHAN PARUNG JAYA, KECAMATAN KARANG TENGAN, KOTA
TANGERANG, BANTEN, Kota Tangerang, Banten
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SKULIS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 12
: ===Mesin dan motor listrik untuk sepeda motor, skuter, kendaraan roda tiga dan kendaraan roda empat; Penutup kaki motor
skuter; Skuter (kendaraan); dorong skuter [kendaraan]; motor skuter; skuter bertenaga listrik [kendaraan]; skuter listrik
menyeimbangkan diri; skuter listrik roda dua self-balancing; skuter listrik satu roda self-balancing; skuter pedal; skuter selfbalancing===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033824
: 18/05/2021 17:25:35
:
: Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sampoerna Strategic Square, North Tower Lantai 17, Jl. Jend. Sudirman Kav.45-46,
RT 003 RW 004, Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Lucky Setiawati S.H.
: Menara Palma Lantai 12 Jalan H.R. Rasuna Said Blok X2 Kavling 6 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Merah, Coklat, Merah muda
: 36
: ===Koperasi simpan pinjam; jasa kartu debit; jasa kartu kredit; jasa keuangan; jasa penyediaan dana; jasa tabungan; jasajasa penyediaan dana; penanaman Modal; pengiriman dana dengan menggunakan sarana elektronik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033825
: 18/05/2021 17:26:56
:
: ESTER SETIAWATI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Tata Bumi No. 15, Rt. 011/Rw. 004, Banyuraden, Gamping, Sleman, Jogjakarta
55293., Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55293
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih
: 18
: ===Barang-barang yang terbuat dari kulit imitasi kulit, yaitu, tas, pouch, dan tas jinjing untuk perangkat keras komputer,

740

perangkat penyimpanan komputer, tablet, smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Dompet kartu kulit;
Dompet pria (terbuat dari kulit); Dompet wanita (terbuat dari kulit); Gantungan kunci dari kulit; Kantong kulit; Kulit dan kulit
imitasi; Pemegang label kulit; Tali untuk dompet wanita; Tas Kulit; Tas dan barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas
kantor, koper, tali, label, tali pengikat; tas untuk olahraga; ransel; tas pantai; tas buku; dompet untuk uang logam; tas kosmetik
dijual kosong; tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang beritsleting;
tas tangan; ransel; dompet saku; tas untuk perlengkapan menginap semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah
bersabuk dari kulit; koper; tas besar yang bagian atasnya terbuka; tas untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit
atau kulit imitasi; dompet kunci; payung matahari; payung, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan
dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Tas tangan, tas bahu, tas kurir, tas jinjing besar, koper,
dompet saku, dompet; Tas, Tas kartrid, Ransel, Koper, Tas bagasi, Tas perlengkapan mandi, Tas Tangan, dompet pria,
dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua dilapisi dengan lilin); Tempat kartu kulit; amplop kulit untuk kemasan
barang dagangan; dompet; dompet (barang kulit); dompet genggam kecil [tas]; dompet kartu kredit dengan pelindung RFID;
dompet kecil [tas tangan]; dompet kecil [tas]; dompet koin kecil; dompet kulit; dompet kulit imitasi; dompet kunci dari kulit;
dompet kunci dari kulit imitasi; dompet saku; dompet untuk pegangan kunci; grip [tas]; kalung kulit; koper bepergian kulit;
koper kulit; kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, yaitu kantong, dompet, sarung, tas,
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amplop, kotak, tempat kartu kredit, dompet, tali, dompet [purses], tas punggung, tali bahu, koper besar, tas untuk bepergian
dan penutup perabot dari kulit, papan dari kulit, moleskin [kulit imitasi]; kulit dan tas kulit imitasi; kulit imitasi; kulit mentah atau
setengah dikerjakan; kulit sapi; kulit untuk furnitur; kulit untuk sol sepatu; kulit untuk tali kekang; kulit-kulit halus binatang;
moleskin [kulit imitasi]; rantai dompet; sabuk bahu (tali pengikat) dari kulit atau dari kulit imitasi; sabuk kulit; tali kulit; tali untuk
dompet [tas]; tas; tas (trunk) bepergian; tas alat kulit, kosong; tas alat, kosong; tas belanja; tas belanja dengan roda terpasang;
tas belanja kulit; tas belanja pakai ulang; tas belanja tekstil; tas bepergian; tas berburu olahragawan; tas berpergian; tas dan
dompet kulit; tas kantor [barang kulit]; tas kerja; tas kulit; tas kunci; tas make-up; tas musik; tas olahraga; tas perjalanan; tas
popok; tas pundak; tas rajut; tas rajutan; tas spons; tas suvenir; tas tangan; tas wanita===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021033826
: 18/05/2021 17:41:54
:
: PT Baju Bunda Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: COHIVE 101, Jl. Mega Kuningan Barat Blok E.4.7 No. 1, Kawasan Mega Kuningan,
Jakarta Selatan 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bajubunda
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Putih
: 35
: ===Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah
direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033827
: 18/05/2021 17:44:48
:
: Fachruddin Arrozi, Erick Prasetio

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Pancoran Buntu I No. 21 A, Rt.002/ Rw.002, Kel. Pancoran, Kec. Pancoran,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NECO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, kuning, merah, coklat, putih
: 25
: ===Baju Hangat berkerah; Baju Hangat untuk pria; Baju koko; Pakaian, tutup kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa kerah
dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan
(handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita,
atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana
dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu,
pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga,
pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat
kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat
hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju
hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju,
gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja,
T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; baju kaos (t-shirt); baju untuk orang dewasa; celana
pendek anak laki-laki [pakaian]; jaket [pakaian]; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju
hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; pakaian; pakaian dalam; pakaian dalam anakanak; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk pria; pakaian olahraga; pakaian
pengendara sepeda; pakaian renang; pakaian santai; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak;
pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian
kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal,
kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang
menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit),
pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, yaitu piyama,
baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan
baju hangat, tutup kepala, topi; sabuk kulit [pakaian]; setelan baju (sweat suits) sweater===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033828
: 18/05/2021 17:46:24
:
: INDRA NURDIANSYAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Kerikil No.4, RT.002 RW.005, Kel. Caringin Kec. Bandung Kulon Bandung Jawa Barat 40212, Kota Bandung, Jawa Barat, 40212
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: K.sera
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 25
: ===Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal,
sarung tangan, pakaian renang; Pakaian hamil; Pakaian, tutup kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan),
celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan (handkerchiefs), pita, topi
(hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap
keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo,
pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi
stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian
wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur,
pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang
dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana
pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk
pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana
panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang,
skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel
panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos,
cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos
oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek,
piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos
aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka,
mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian,
celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk
olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal,
sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan
tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus
kaki; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu,
stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang,
celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian
dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun
dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini,
celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); pakaian
rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo;
pakaian renang; pakaian tidur; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey,
legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian
ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat
(sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus
oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian,
termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra,
celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang,
jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak;
alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana
pendek, celana olahraga, celana olahraga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021033829
: 18/05/2021 17:47:35
:
: Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati

540 Etiket
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Alamat Pemohon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sampoerna Strategic Square, North Tower Lantai 17, Jl. Jend. Sudirman Kav.45-46,
RT 003 RW 004, Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Lucky Setiawati S.H.
: Menara Palma Lantai 12 Jalan H.R. Rasuna Said Blok X2 Kavling 6 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Coklat, Putih, Biru, Merah
: 9
: ===ATM / Anjungan Tunai Mandiri; Baliho neon box; Kartu magnetik atau bersandi; Papan tampilan informasi digital; alat
pengolah data; anjungan tunai mandiri [ATM]; kartu sirkuit terpadu [kartu pintar]; layar neon; media data magnetik; papan
grafis; papan kabel dicetak multilayer; papan sirkuit; papan sirkuit tercetak; perangkat lunak; perangkat lunak antarmuka
komputer; perangkat lunak antarmuka pengguna grafis; publikasi elektronik; publikasi elektronik, dapat diunduh; tanda
neon===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033830
: 18/05/2021 17:51:44
:
: Leonard Wihardi
: Villa Sentra Raya A.3/09 Kel.Sambikerep Kec.Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa
Timur, 60217
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JUNO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih, Hitam, Kuning
: 28
: ===Mainan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

540 Etiket

: DID2021033831
: 18/05/2021 17:52:04
:
: INDRA NURDIANSYAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Kerikil No.4, RT.002 RW.005, Kel. Caringin Kec. Bandung Kulon Bandung Jawa Barat 40212, Kota Bandung, Jawa Barat, 40212
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Q-sera
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 25
: ===Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal,

740

sarung tangan, pakaian renang; Pakaian hamil; Pakaian, tutup kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan),
celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan (handkerchiefs), pita, topi
(hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap
keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo,
pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi
stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian
wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur,
pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang
dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana
pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk
pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana
panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang,
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skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel
panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos,
cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos
oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek,
piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos
aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka,
mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian,
celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk
olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal,
sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan
tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus
kaki; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu,
stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang,
celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian
dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun
dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini,
celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); pakaian
rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo;
pakaian renang; pakaian tidur; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey,
legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian
ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat
(sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus
oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian,
termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra,
celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang,
jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak;
alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana
pendek, celana olahraga, celana olahraga===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033832
: 18/05/2021 17:57:35
:
: PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Tamansari Hive Office. Lt. 8, D.I. Panjaitan, Kav. 2, Cipinang Cempedak, Jatinegara,
Jakarta Timur, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13340
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Wijaya Karya Industri & Konstruksi
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HEX #009EE3, Pantone 654 C, Pantone 7455 C, Pantone 1235 C
: 9
: ===Anoda terbuat dari paduan logam untuk digunakan dalam melindungi terhadap korosi; anoda; panel surya untuk produksi
listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

: JID2021033833
: 18/05/2021 17:58:31
:
: Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sampoerna Strategic Square, North Tower Lantai 17, Jl. Jend. Sudirman Kav.45-46,
RT 003 RW 004, Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Lucky Setiawati S.H.
: Menara Palma Lantai 12 Jalan H.R. Rasuna Said Blok X2 Kavling 6 Jakarta

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Lukisan
: LUKISAN

540 Etiket

Halaman 1197 dari 1262

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Coklat, Putih, Biru, Merah
: 36
: ===Koperasi simpan pinjam; jasa kartu debit; jasa kartu kredit; jasa keuangan; jasa penyediaan dana; jasa tabungan; jasajasa penyediaan dana; penanaman Modal; pengiriman dana dengan menggunakan sarana elektronik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033834
: 18/05/2021 18:00:25
:
: Novar ED&S Ltd.

Alamat Pemohon

: The Arnold Centre, Paycocke Road, Basildon Essex
England SS143EA
United Kingdom

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Yurio Astari S.E.,
: Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MK ARIA
: MK ARIA = merupakan frase ciptaan pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 9
: ===kabel listrik; sakelar listrik dan elektronik; soket listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033836
: 18/05/2021 18:16:08
:
: SYAIFUL ANWAR

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Desa Kaliwungu Rt 005 Rw 003, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus,
Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 59332
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SP SEIF Percussion
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 15
: ===Aksesori untuk alat musik, yaitu, bantalan bahu, jangkar pin ujung, perhentian pin ujung, roda bass, rem untuk roda bass,
kit rem untuk roda bass terutama terdiri dari rem, baut poros, dan mur pengunci; Aksesori untuk alat musik, yaitu, sandaran
dagu, poros pin ujung; Alat musik, yaitu gitar; Drum lidah baja (alat musik); Gendang tradisional; Gitar akustik elektrik; Kulit
drum; Rebana Hadroh; Rebana Maulid; alat musik bersenar; alat musik, yaitu gitar; drum alat musik; drum [alat musik]; drum
dan instrumen perkusi; drum listrik; gitar; gitar akustik; gitar baja; gitar bass; gitar bass akustik; gitar bass listrik; gitar listrik;
gitar pedal baja; instrumen perkusi; instrumen perkusi elektronik; rebana; tas khusus diadaptasi untuk memegang alat
musik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033837
: 18/05/2021 18:20:22
:
: Netflix, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 100 Winchester Circle, Los Gatos, CA 95032, United States of America
: Yurio Astari S.E.,
: Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TUDUM
: TUDUM = kata ciptaan pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 16, 18, 35, 21, 38, 9, 41, 25, 28

740

540 Etiket

Halaman 1198 dari 1262

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Brosur-brosur; Buku dan majalah dalam bidang hiburan; Kartu hadiah; Kertas kerajinan; Pena penanda; Pena untuk
menulis dari kain tebal (felt); Tanah liat untuk membuat model; alat tulis kantor; alat tulis menulis; album foto; album memo;
amplop; bahan ajar kertas; barang cetakan; buku; buku Anak-anak; buku bayi [buku cerita]; buku catatan; buku cerita; buku
cetak; buku dalam bidang olahraga elektronik dan permainan video; buku harian; buku jurnal kosong; buku kegiatan anakanak; buku komik; buku komposisi; buku meja kopi; buku mewarnai; buku perjanjian; buku stiker; cerita cetak dalam bentuk
ilustrasi; cetakan seni; dekal; dekorasi pesta dari kertas; gambar seni; glitter untuk keperluan alat tulis; hiasan kertas dekoratif;
kalender; kalender advent; kapur; kartu flash [bahan ajar]; kartu perdagangan yang dikoleksi; kartu pos; kartu ucapan; kertas
kue dekorasi; kertas pembungkus kado; kertas*; kit kertas seni dan kerajinan anak-anak; klip kertas; klip uang; koran; kotak
cat; kotak hadiah dari kertas; kotak kemasan kertas; kotak pena dan pensil; krayon; kuda-kuda untuk melukis; majalahmajalah; map; menyoroti penanda; mistar / penggaris untuk menggambar; novel; novel grafis; pamflet; papan tulis kering (dry
erase); patung-patung dari bubur kertas; pemberat kertas; penajam pensil; penanda buku; penghapus pensil; pengikat lepas;
pensil; pensil warna; perencana hari; perlengkapan sekolah [alat tulis]; perlengkapan seni dan kerajinan cat; perlengkapan
seni dan kerajinan tanah liat; pola cetak untuk membuat pakaian; poster; publikasi tercetak; pulpen; sandaran buku;
saputangan kertas; serbet kertas; seri buku fiksi; set melukis untuk anak-anak; stempel karet; stensil; stiker; stiker bemper; tas
belanja dari plastik; tas hadiah dari kertas; tas pesta dari kertas atau plastik; tempat paspor; undangan cetak===
===Dompet; Kantong kulit; Label untuk koper; Ransel; Tas besar berbentuk silinder; Tas besar untuk membawa popok dan
perlengkapan bayi lainnya; Tas kecil dipakai di pinggang; Tas kurir; Tas pinggang; Tas punggung; Tas untuk olahraga; bagasi;
dompet kartu nama; dompet kecil; dompet koin; dompet kunci; gendongan bayi yang dikenakan di tubuh; kalung anjing; kalung
hewan peliharaan; kasing kulit; kotak perlengkapan mandi dijual kosong; pakaian hewan peliharaan; payung; ransel untuk
membawa bayi; tas; tas belanja kulit; tas bepergian; tas berpergian; tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah
barang; tas buku; tas jinjing serba guna; tas kantor; tas pantai; tas tangan; tas tangan wanita; tas troli olahraga bersifat
umum===
===Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; jasa pemasaran; layanan iklan digital; layanan iklan, pemasaran dan
promosi; layanan promosi===
===Barang pecah belah; Botol olahraga dijual kosong; Cangkit teh; Kaleng/kotak kecil khusus untuk menyimpan teh;
Mangkok; Perangkat piring untuk menyajikan makanan; alat pemadam lilin; alat pemotong kue; bakeware; baki penyajian; baki
untuk keperluan rumah tangga, bukan dari logam; bejana kaca domestik yang diinsulasi panas; beverageware; botol vakum;
cangkir; cangkir kopi; cangkir minum; celengan babi; ceret teh, non-listrik; cetakan cupcake; cincin serbet, bukan dari logam
mulia; cosies teh; gelas minuman; gerabah domestik dari insulasi panas; kaca dekoratif, bukan untuk bangunan; kantin [labu];
kapal porselen domestik yang diinsulasi panas; keranjang piknik yang dipasang, termasuk piring; keranjang sampah; kotak
makan siang; menorah; mug; panci pai; panci pancake; patung-patung porselen, keramik, gerabah, terra-cotta atau kaca;
pembuat teh; pembuka anggur; pembuka botol; pembuka botol, listrik dan non-listrik; pemegang serbet, bukan dari logam
mulia; pendingin portable, bukan listrik; peralatan dapur; peralatan makan; piring; piring dekoratif; piring kertas; piring meja;
piring plastik; piring sabun yang terpasang di dinding; rel dan cincin handuk; saringan teh; sarung tangan oven; sedotan untuk
minum; set teh; sikat gigi; sikat rambut; sisir rambut; stoples kue; talenan; tas dekorasi manisan [tas kue]; tatakan gelas, bukan
dari kertas atau tekstil; tempat (shakers) garam dan merica; tempat kue; tempat lilin; termos minum; trivets [peralatan meja];
vas bunga; wadah minum; wadah sikat gigi; wadah terisolasi termal untuk makanan atau minuman; wadah untuk keperluan
rumah tangga===
===Jasa penyiaran; Layanan pengiriman video-on-demand; menyediakan forum online; penyiaran konten audiovisual dan
multimedia melalui Internet; penyiaran multimedia melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; streaming content audio
visual dan multimedia melalui internet dan jaringan telekomunikasi lainnya; transmisi dan distribusi data atau gambar
audiovisual melalui jaringan komputer global atau Internet; transmisi konten audio dan video melalui jaringan komputer;
transmisi suara, gambar dan data serta informasi elektronik lainnya dari segala jenis===
===CD; DVD; Film dan video yang dapat diunduh dari internet, film (movies) yang dapat diunduh dari internet; Headsets untuk
telepon genggam; Helm olahraga; Kotak Konverter; Kotak kaca mata dan kaca mata pelindung matahari; Pelindung dan
penyangga untuk pemutar musik portabel, tablet elektronik dan perangkat PDA; Pemutar DVD (digital versatile disc);
Pengendali jarak jauh; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik
genggam, yaitu ponsel pintar (smartphone), komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga
tangan, penyangga, dan dudukan disesuaikan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu, telepon pintar, komputer tablet,
kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga yang diadaptasi untuk komputer, laptop, dan komputer tablet;
Perangkat lunak permainan komputer untuk digunakan pada ponsel dan telepon seluler; Perangkat lunak untuk mencari,
mengatur dan merekomendasikan konten multimedia; Perangkat lunak untuk streaming audio visual dan konten multimedia
melalui internet dan jaringan komunikasi global; Perangkat lunak untuk streaming konten audio visual dan multimedia ke
perangkat elektronik digital seluler; Perisai pelindung yang dapat dipindahkan untuk memisahkan inner mesin dari operator
dan pengamat; Sarung untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Stand yang disesuaikan untuk ponsel;
Tampilan virtual dan tampilan penggabungan antara obyek virtual dengan obyek nyata/realita (augmented reality), kacamata,
pengontrol, dan headset; Telepon Seluler; Tutup pelindung untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; USB flash
drive; adaptor listrik; aksesoris kacamata; aksesoris komputer, yaitu, tutup pelindung dan tempat untuk telepon
genggam, mouse komputer (tetikus komputer), headphone, komputer tablet, USB drive; alas mouse; alat pengembangan
perangkat lunak untuk membuat perangkat lunak dan aplikasi selular; alat streaming media digital; alat untuk merekam,
mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; aplikasi seluler yang
dapat diunduh; aplikasi telepon selular untuk mengakses dan streaming audio visual dan konten multimedia melalui internet
dan jaringan komunikasi global; buku audio; casing, cover dan selongsong untuk menyimpan komputer tablet; casing, cover
dan selongsong untuk menyimpan laptop; disk game komputer; earphone; game komputer yang dapat diunduh; grafik yang
dapat diunduh untuk ponsel; headphone; jam tangan pintar; kacamata; kacamata pelindung dari sinar matahari; kacamata
pembesar [optik]; kalkulator; kamera; kartrid permainan komputer; kartu chip elektronik yang dikodekan; kartu hadiah yang
dikodekan secara magnetis; kasing dan penutup untuk perangkat elektronik; kasus pelindung untuk asisten pribadi digital
[PDA]; komponen dan aksesori untuk komputer, yaitu: periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak,
perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam
audio dan video, televisi, dan set top box; magnet dekoratif; mikrofon; nada dering yang dapat diunduh; papan ketik; pelindung
layar tampilan untuk memberikan keteduhan dan privasi yang secara khusus disesuaikan untuk perangkat elektronik;
pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk e-reader; pemutar CD; pengeras suara audio;
penggaris dengan dua skala linier; penutup untuk asisten digital pribadi [PDA]; penutup untuk perangkat elektronik; penutup,
tas, kasing, selongsong, tali pengikat dan lanyard untuk komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat
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elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, set top box, dan pemutar dan
perekam audio dan video; perangkat keras komputer; perangkat keras komputer augmented reality; perangkat keras komputer
realitas virtual/maya (virtual reality); perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak augmented reality; perangkat lunak
hiburan interaktif yang dapat diunduh untuk bermain video game; perangkat lunak komputer; perangkat lunak pendidikan
untuk anak-anak; perangkat lunak permainan komputer; perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh untuk
digunakan pada perangkat bergerak; perangkat lunak permainan video; perangkat lunak realitas virtual; perangkat lunak yang
dapat diunduh; perekam video digital; periferal dan aksesori komputer; periferal komputer; podcast yang dapat diunduh;
program komputer; program permainan elektronik; program video game interaktif; publikasi elektronik; radio; rekaman audio
dan video yang dapat didownload berupa musik dan hiburan; rekaman audio dan visual yang menampilkan musik, cerita,
pertunjukkan drama, pertunjukkan non-drama, hiburan aksi secara langsung, hiburan animasi, permainan dan kegiatan
pembelajaran untuk anak-anak.; rekaman musik; rekaman suara dan video yang dapat diunduh; rekaman video yang dapat
diunduh menampilkan serial televisi drama; sandaran tangan untuk digunakan dengan komputer; sarung pelindung (protective
sleeves) untuk perangkat elektronik seluler; sistem home theatre; surat kabar elektronik yang dapat diunduh dalam bidang
hiburan; tali (straps) untuk telepon genggam (mobile phones); televisi; tempat untuk telepon genggam; teropong; walkietalkie===
===Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi film gambar bergerak, acara
televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial, dan konten hiburan multimedia; Jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan
teater, musikal atau komedi secara langsung; Jasa hiburan dan pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi,
ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan
mempresentasikan konser, pertunjukan langsung, acara khusus hiburan, acara seni dan budaya, hiburan teater, kompetisi,
kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat
diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; Menyediakan penggunaan sementara permainan interaktif yang tidak
dapat diunduh; Menyediakan permainan komputer, elektronik dan video secara online; informasi hiburan; jasa hiburan, yaitu,
menyediakan permainan komputer dan elektronik online; jasa klub penggemar; jasa produksi film; layanan hiburan; layanan
hiburan interaktif; layanan taman hiburan; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga
langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan kegiatan hiburan; mengatur pemesanan tiket untuk
pertunjukan dan acara hiburan lainnya; menyediakan buku komik dan novel grafis online, tidak dapat diunduh; menyediakan
informasi hiburan melalui situs web; menyediakan layanan hiburan radio dan televisi; menyediakan musik online, tidak dapat
diunduh; menyediakan permainan (games) online; organisasi acara hiburan cosplay; penyediaan game yang tidak dapat
diunduh di Internet; penyediaan jasa hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan klip video yang
tidak dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan/atau teks dari atau
berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan podcast di bidang musik dan hiburan; penyelenggaraan
festival film; produksi dan distribusi rekaman suara, film dan video; produksi podcast===
===Kostum Halloween dan kostum topeng; Pakaian bayi; Syal; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anakanak; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; pakaian renang; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian,
alas kaki, tutup kepala; sarung tangan===
===Bantalan lutut untuk penggunaan atletik; Bantalan sikut untuk penggunaan atletik; Bola mainan; Ornamen dan dekorasi
pohon Natal; Stoking Natal; aksesoris pakaian boneka; aksesoris untuk boneka; alat permainan; bakeware mainan; balon;
barang-barang senam dan olahraga; berenang mengapung untuk penggunaan rekreasi; blok bangunan mainan; bola karet;
bola untuk olahraga; boneka (dolls); boneka bobblehead; boneka mainan berkarakter; cendera mata mainan dari kertas;
cindera mata berupa mainan kecil; drone [mainan]; game dart; game sasaran; jalur sepatu roda; kartu perdagangan untuk
permainan; kartu permainan; kelereng untuk game; kendaraan mainan; kit model skala [mainan]; kotak mainan untuk
berdandan/berpakaian; layang-layang; mainan *; mainan air; mainan dempul; mainan fidget spinner; mainan gambar; mainan
hewan peliharaan yang terbuat dari tali; mainan musik; mainan pasir; mainan peluit; mainan skuter; mainan yang dapat
dipompa/digembungkan; mesin game pinball (mainan); mesin permainan hiburan; mesin slot [mesin game]; papan luncur;
party popper [pesta hal baru]; patung-patung mainan plastik; peralatan latihan; permainan; permainan kartu; permainan
keterampilan aksi; permainan memori; permainan papan; permainan peran; permainan untuk pesta; piring terbang (mainan);
playsets untuk tokoh aksi; puncak berputar; puzzle; rumah boneka; salju Globes; sepatu roda; set helipad; set konstruksi
mainan; tali untuk permainan lompat; tiket lotre; tokoh aksi; tokoh mainan; tongkat pembuat gelembung dan set larutan; topeng
kostum; topi pesta kertas; unit genggam untuk memainkan game elektronik; wahana taman hiburan; yo-yo===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033838
: 18/05/2021 18:30:35
:
: PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Tamansari Hive Office. Lt. 8, D.I. Panjaitan, Kav. 2, Cipinang Cempedak, Jatinegara,
Jakarta Timur, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13340
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Wijaya Karya Industri & Konstruksi
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HEX #009EE3, Pantone 654 C, Pantone 7455 C, Pantone 1235 C
: 6
:
===Alat penjepit dari logam untuk kabel dan pipa; Baja kasar atau setengah dikerjakan; Balok besi kasar (metalurgi); Besi
tuang, yang kasar atau setengah dikerjakan; Besi, kasar atau setengah dikerjakan; Kerangka dari logam untuk bangunan;
Konstruksi jembatan dari logam; Logam biasa, kasar atau setengah dikerjakan; Pengencang dari logam, yaitu, pengencang

740

Halaman 1200 dari 1262

yang terdiri dari sambungan, cincin penahan dan wadah dan pengencang penguncian panel; Sambungan dari logam untuk
pipa; balok besi kasar (metalurgi); baut jangkar logam untuk digunakan dalam konstruksi jembatan; bercabang tabung logam
untuk jaringan pipa; besi kasar; jembatan pra-fabrikasi logam; komponen logam fabrikasi untuk pondasi bangunan [bahan
bangunan]; paduan pengecoran; pagar logam untuk jembatan; persimpangan dari logam untuk pipa, termasuk yang terbuat
dari paduan baja dan titanium; pipa bercabang logam; pipa bercabang logam, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan
titanium; pipa besi cor; pipa mendukung terisolasi dari logam; sambungan bercabang dari logam untuk pipa; sambungan
logam tipe siku; sambungan pipa dari logam; sendi dari logam untuk pipa; tangki air dari logam untuk keperluan industri; tangki
air logam; tangki dari logam untuk penyimpanan gas cair; tangki dari logam untuk penyimpanan gas dikompresi; tangki dari
logam untuk transportasi gas cair; tangki dari logam untuk transportasi gas terkompresi; tangki logam; tangki penyimpanan air
dari logam untuk keperluan industri; tangki penyimpanan cairan logam; tangki penyimpanan gas dari logam===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033839
: 18/05/2021 18:52:20
:
: Mahfud Anwar

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kernolong Dlm IV/B, RT/RW : 007/008, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen ,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10430
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Siena
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 25
: ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Sepatu
sekolah; Sepatu untuk jalan; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; sandal; sandal balet [sepatu dansa]; sandal
jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kenyamanan khusus; sandal kulit; sandal pakai; sandal pelindung kaki; sandal selop;
sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sepatu; sepatu berjalan; sepatu dan alas kaki; sepatu formal; sepatu hak tinggi; sepatu
hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak-tinggi; sepatu jogging; sepatu kasual; sepatu lari; sepatu olahraga;
sepatu sandal; sepatu santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk wanita; sepatu wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021033840
: 18/05/2021 19:04:14
:
: Bytedance Ltd.

540 Etiket

: Scotia Centre, 4th Floor, Willow House, Cricket Square, P.O. Box 2804, George
Town, Grand Cayman KY1-1112
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, merah, dan biru.
: 36
: ===Asuransi; Koleksi amal; Pengaturan dan pengelolaan sewa guna dan penyewaan; Penyediaan informasi pajak (layanan
keuangan); Perbankan online; agen real estat dan layanan pialang; evaluasi keuangan [asuransi, perbankan, real estat];
investasi Real Estate; jasa brankas penyimpanan; jasa informasi sehubungan dengan keuangan dan asuransi, yang
disediakan secara online dari database komputer atau internet; jasa kartu kredit, mengolah dan mentransmisi tagihan dan
pembayaran daripadanya, dan menyediakan asuransi untuk transaksi keuangan; jasa keuangan dalam bentuk jasa
pemrosesan tagihan dan pembayaran; jasa keuangan disediakan dengan cara elektronik; jasa keuangan disediakan melalui
telepon; jasa konsultasi dan konsultasi keuangan; jasa manajemen aset dan keuangan; jasa pembayaran secara online; jasa
penagihan sewa; jasa penyewaan kantor [lahan yasan/realestat]; jasa penyewaan real estat; jasa-jasa perbankan dan
keuangan secara online; kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan melalui jaringan komputer global; konsultasi manajemen
real estat; layanan agen perumahan; layanan aktuaria; layanan keuangan yang disediakan melalui Internet; layanan penilaian
real estat; layanan transfer dana; mengatur keuangan untuk proyek konstruksi; organisasi koleksi amal; pembiayaan real
estat; penanaman Modal; pengumpulan dana amal; penilaian barang antik; penilaian mobil bekas; penilaian perhiasan;
penilaian real estat; penilaian seni; sewa real estat; transfer pembayaran untuk pihak lain melalui internet; transmisi dana
secara elektronik untuk pihak lain; urusan keuangan; urusan moneter; urusan real estat===

Halaman 1201 dari 1262

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033841
: 18/05/2021 19:18:57
:
: PT. SENTRA INOVASI PRIMA

540 Etiket

: Soho Capital, Central Park, Lt. 19 Unit 1-9, Podomoro City, Jl. Letjen. S. Parman
Kav. 28, Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Ratu Santi Ermawati, S.T.
: Asiamark Graha DLA, 2nd Floor Suite 06, Jalan Otto Iskandar Dinata No. 392,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YIPY dan Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, biru dan putih
: 9
: ===aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi komputer
untuk perangkat seluler; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak komputer; perangkat lunak
untuk smartphone; program komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033842
: 18/05/2021 19:45:05
:
: Martha Pritzanda Pudhika

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Raya Barat No 49 RT.026/RW.012, Kalitengah, Kabupaten Klaten, Jawa
Tengah, 57461
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Haave
: mimpi

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 25
: ===Baju Hangat untuk anak-anak; Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk wanita; Baju atasan crop; Baju

740

hangat lengan panjang; Baju wanita; Celana; Celana panjang untuk jalan; Celana pelindung kaki; Celana pendek selancar;
Daster anak-anak; Hot pants; Jaket anak-anak; Jaket bordir; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket printing; Jaket sablon;
Jaket windbreaker; Jumpsuit untuk anak-anak; Kaos anak-anak; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos
t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kemeja (lengan pendek); Kerah polo; Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian
bagian bawah piyama; Pakaian luar; Sweater; Switer bordir; Switer lengan panjang; Switer printing; Switer sablon; T-shirt; Tshirt bordir; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; Tshirt printing; T-shirt sablon; artikel pakaian untuk manusia; atasan [pakaian]; atasan olahraga; atasan untuk anak-anak;
atasan untuk pria; atasan untuk wanita; baju; baju dalam; baju hamil; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju ketat; baju olahraga;
baju one-piece; baju santai; baju tidur; blus lengan panjang; blus lengan pendek; bodysuits bayi; bodysuits untuk anak-anak;
bodysuits untuk orang dewasa; bodysuits untuk wanita; celana bayi [pakaian]; celana bersalin; celana boxer; celana kasual;
celana ketat wol; celana olahraga; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana panjang; celana
panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana
panjang yang menyerap keringat; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek bersalin; celana
pendek tinju; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana
untuk olahraga; celana untuk wanita; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; daster;
gaun; gaun bersalin; gaun seremonial untuk wanita; gaun tabung; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk wanita; hoodies;
jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket bomber; jaket dengan penutup kepala; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek;
jaket menjadi pakaian; jaket panjang; jaket ringan; jaket tanpa lengan; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket wol;
jumpsuits [pakaian]; kaos; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos polo; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan;
kaos/kemeja yang menyerap keringat; katok; kaus; kaus [baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus kaki anak-anak; kaus lengan
panjang; kaus lengan pendek; kaus tanpa lengan; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja
berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja kancing; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja polo; kerah
[pakaian]; kombinasi [pakaian]; legging [celana panjang]; legging [penghangat kaki]; legging menjadi celana panjang;
overshirts; pakaian; pakaian [pakaian]; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bermain one-piece; pakaian dalam; pakaian
dalam anak-anak; pakaian dalam pria; pakaian hamil; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian
luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk wanita; pakaian pas
untuk pria; pakaian pria; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian tenis; pakaian tidur; pakaian tidur [pakaian];
pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk
wanita; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk
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olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian wol; pakaian, alas
kaki, tutup kepala; penghangat leher; penghangat tubuh; piyama; piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa;
piyama untuk wanita; pullover bulu; puncak tabung; puncak turtleneck tiruan; puncak untuk orang dewasa; rok maxi; rok mini;
rok tabung; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan celana untuk wanita; setelan kaos bertudung (hoodies); sweater katun;
sweater leher kru; sweater ringan; syal leher [muffler]; syal wol; tunik; tutup kepala anak-anak===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021033843
: 18/05/2021 19:47:49
:
: Bytedance Ltd.

540 Etiket

: Scotia Centre, 4th Floor, Willow House, Cricket Square, P.O. Box 2804, George
Town, Grand Cayman KY1-1112
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, merah, dan biru.
: 36
: ===Asuransi; Koleksi amal; Pengaturan dan pengelolaan sewa guna dan penyewaan; Penyediaan informasi pajak (layanan
keuangan); Perbankan online; agen real estat dan layanan pialang; evaluasi keuangan [asuransi, perbankan, real estat];
investasi Real Estate; jasa brankas penyimpanan; jasa informasi sehubungan dengan keuangan dan asuransi, yang
disediakan secara online dari database komputer atau internet; jasa kartu kredit, mengolah dan mentransmisi tagihan dan
pembayaran daripadanya, dan menyediakan asuransi untuk transaksi keuangan; jasa keuangan dalam bentuk jasa
pemrosesan tagihan dan pembayaran; jasa keuangan disediakan dengan cara elektronik; jasa keuangan disediakan melalui
telepon; jasa konsultasi dan konsultasi keuangan; jasa manajemen aset dan keuangan; jasa pembayaran secara online; jasa
penagihan sewa; jasa penyewaan kantor [lahan yasan/realestat]; jasa penyewaan real estat; jasa-jasa perbankan dan
keuangan secara online; kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan melalui jaringan komputer global; konsultasi manajemen
real estat; layanan agen perumahan; layanan aktuaria; layanan keuangan yang disediakan melalui Internet; layanan penilaian
real estat; layanan transfer dana; mengatur keuangan untuk proyek konstruksi; organisasi koleksi amal; pembiayaan real
estat; penanaman Modal; pengumpulan dana amal; penilaian barang antik; penilaian mobil bekas; penilaian perhiasan;
penilaian real estat; penilaian seni; sewa real estat; transfer pembayaran untuk pihak lain melalui internet; transmisi dana
secara elektronik untuk pihak lain; urusan keuangan; urusan moneter; urusan real estat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033844
: 18/05/2021 19:54:36
:
: HINDRIA KUSUMA

Alamat Pemohon

:

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ASCOTT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih
: 34
: ===Bubuk tembakau; Perasa, selain minyak atsiri, untuk tembakau; Pipa rokok; Rokok dengan aroma kopi; Rokok elektronik
dengan tembakau perasa; Rokok yang mengandung bahan pengganti tembakau; Tembakau perasa; barang-barang perokok
dari logam mulia; benda perokok sekali pakai; filter rokok; kasing untuk rokok elektronik; kertas rokok; kotak rokok; nikotin
untuk rokok elektronik; pemantik rokok elektronik; perlataan kantong untuk menggulung rokok; rokok elektronik; tembakau
linting tangan; tembakau untuk dihirup; vaporiser oral untuk perokok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

540 Etiket

Jalan Pucang Anom timur 3/21, Rt.003/02, Kertajaya, Gubeng, Kota Surabaya,
Provinsi Jawa Timur,, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60281

: DID2021033845
: 18/05/2021 19:58:33
:
: Guangdong E-Wealth Investment & Development CO.,LTD

540 Etiket

: Room 2402, 24th Floor, Building 10, Shanghaihuihuayuan, No.2, Liguang Road,
Zhou Village, Lishui Town, Nanhai District, Foshan City , 528000
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
: Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LUKISAN + CAPE MOUNTAIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 33
: ===Brendi (minuman beralkohol); Cuka Apel; Minuman beralkohol perangsang nafsu makan; Vodka; Wine (minuman anggur
beralkohol); gin (minuman beralkohol); minuman beralkohol yang mengandung buah; minuman beralkohol, kecuali bir; spirit
[minuman arak]; wiski===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033846
: 18/05/2021 20:01:56
:
: HINDRIA KUSUMA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Pucang Anom timur 3/21, Rt.003/02, Kertajaya, Gubeng, Kota Surabaya,
Provinsi Jawa Timur,, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60281
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HINDRIA TEA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Emas Putih
: 30
: ===Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan / atau
buah-buahan; Kembang gula yang dibekukan dengan teh, teh herbal dan/atau perasa buah-buahan; Minuman berbahan dasar
teh dan teh herbal; Teh dan teh herbal; Teh herbal dan seduhan herbal; Teh herbal daun kelor; Teh herbal untuk pengunaan
dalam makanan; Teh herbal yang mengandung kelor; Teh, termasuk teh herbal, teh buah, teh rooibos, dan teh lain yang
memiliki rasa; kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan/atau buah-buahan; teh herbal yang
menggunakan kantong teh yang mengandung kelor; teh herbal, selain untuk penggunaan obat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033847
: 18/05/2021 20:34:23
:
: Ryan Ramdani

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Babakan Tarogong, RT 006 RW 004 Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa
Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: mornwell
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan jingga
: 21
: ===Alat Penyemprot Air Untuk Menyiram Bunga Dan Tumbuhan; Alat memasak yang menggunakan uap (bukan listrik); Alat

740

pembersih dan peralatan cuci (selain listrik); Alat untuk menghias kue atau meratakan krim pada kue; Alat untuk pengolahan
makanan dan Minuman untuk keperluan rumah tangga (tidak memakai listrik); Bak mandi plastik yang dapat dipindah untuk
hewan peliharaan; Bantalan pembersih; Barang pecah belah; Barang-barang sikat; Botol Air Minum Pelancong; Botol galon
air; Botol gelas; Botol kemasan industri dari plastik; Botol minum dijual kosong; Botol minum untuk olah raga yang dapat
dipakai ulang, dijual kosong; Botol olahraga dijual kosong; Botol penyemprot; Botol termos untuk air dingin; Cangkir kopi dan
cawan; Cangkit teh; Ceblek; Cikrak; Cup kue dari kertas; Diffuser aromaterapi elektrik dan non-elektrik; Diffuser elektrik untuk
pewangi udara; Diffuser minyak esensial; Diffuser minyak esensial elektrik; Dispenser air minum elektrik untuk hewan
peliharaan; Dispenser untuk kertas toilet; Dispenser untuk krim perawatan kulit; Dorongan Air; Dudukan wadah botol kecil dari
logam mulia; Dudukan wadah botol kecil tempat minyak dan cuka; Dudukan wadah botol kecil, bukan dari logam mulia;
Dudukan wadah botol kecil, bukan dari logam mulia, tempat minyak dan cuka; Garpu saji dari plastik; Gelas minum dalam
bentuk tumbler teh; Gelas patung; Gelas toples berdekorasi; Gelas, kotak makan siang dan wadah makanan; Jepitan pakaian;
Juicer, non-listrik; Kaca laminasi (selain untuk bangunan); Kaca pengaman untuk dijadikan jendela kendaraan; Kaca setengah
jadi untuk digunakan dalam seni industri, laboratorium, medis, dan kimia; Kaca untuk jendela kendaraan; Kaca yang
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dikeraskan (belum dikerjakan atau setengah dikerjakan), kecuali untuk bangunan; Kain pembersih, khususnya dalam bentuk
gulungan, dan juga wadah untuk mengeluarkan untuk tissue, khususnya dispenser kain pembersih; Kain untuk membersihkan
lantai; Kandang untuk membawa hewan peliharaan; Kantung teh; Kemasan pemanas atau pendingin yang diisi dengan bahan
kimia yang siap bereaksi bila diperlukan; Kemoceng; Kendi; Kepala sikat gigi listrik; Keranjang yang terbuat dari anyaman,
logam, kain untuk keperluan rumah tangga; Kotak dari gelas; Kotak dingin portabel bukan listrik; Kotak krim kosmetik; Kotak
kue plastik; Kotak terbuat dari kain; Kristal (Barang pecah belah); Kuas untuk kosmetik; Lap pembersih; Lap smartphone
kering sebagai aksesori smartphone; Mug keramik; tempat bumbu, untuk penggunaan rumah tangga; sisir; cangkir; wadah
minum terbuat dari gelas dan plastik; sikat gigi listrik dan non-listrik; kotak makan siang; piring; wadah sikat gigi; spons mandi;
toilet kecil untuk anak-anak, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan
koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Nampan untuk keperluan rumah tangga; Oven Belanda; Panci anti lengket
(Teflon); Panci dan wajan masak [non-listrik]; Panci gerabah (kaca) tahan panas; Panci keramik bertangkai; Panci panekuk
Swedia; Parutan (alat rumah tangga); Pegangan untuk benang gigi; Pembagi kue; Pembersih debu; Pembuat kue; Pemegang
untuk sikat gigi; Pemeras tabung pasta gigi; Penekan kopi; Pengaduk untuk air bak mandi air panas (yukakibo); Pengganti
bagian kepala sikat gigi; Pengganti kepala sikat gigi; Pengki; Penjepit; Penjepit untuk menyajikan daging; Penjepit untuk
menyajikan roti; Penyangga kue bertingkat; Penyemprot untuk penata rambut; Peralatan dan wadah untuk rumah tangga;
Peralatan makan dari keramik, selain pisau, garpu dan sendok; Peralatan masak; Peralatan untuk mengambil kotoran hewan;
Perangkap untuk memonitor nyamuk; Perangkap untuk memonitor serta mengendalikan nyamuk; Perangkat piring untuk
menyajikan makanan; Perangkat yang digunakan di bar, yaitu alat pembuka botol, pengocok koktail, dekanter, wadah botol
wine, alat pembuka botol wine, alat pendingin untuk wine bukan listrik; Periuk (pot) panas bukan dipanaskan listrik;
Perlengkapan memasak yang dapat dibawa-bawa untuk penggunaan di luar rumah; Piring; Piring dari bahan organik (daun
jati); Poci; Pot tanah liat untuk menyiapkan obat-obatan (bukan listrik); Sabut pembersih dari stainless; Sapu dinding; Sapu
lantai; Sapu lidi; Saringan dan pembuat teh; Sarung tangan nitrile untuk keperluan rumah tangga; Sediaan bahan pembuat
sikat; Sedotan Lipat; Sedotan Lipat dari bahan logam; Sedotan minum dari plastik; Sendok saji; Sendok saji dari plastik; Serit
(Sisir Rambut); Serok penggorengan; Sikat Eyeliner; Sikat gigi (manual dan listrik); Sikat gigi dan benang interdental; Sikat gigi
dengan ujung berumbai; Sikat gigi jari; Sikat gigi untuk gigi buatan; Sikat gigi, peralatan dan perkakas untuk kebersihan dan
perawatan gigi, lidah dan gusi; Sikat hewan peliharaan; Sikat pembersih lidah; Sikat pembersih sedotan; Sikat pemulas mata;
Sikat perona pipi; Sikat untuk keperluan pribadi; Sikat untuk membersihkan kaca pintu dan kaca jendela; Spatula; Spons
gosok; Spons untuk keperluan rumah tangga; Stick es krim; Tabung-tabung dan kotak-kotak; Talenan; Tas dan wadah
terisolasi untuk makanan atau minuman untuk penggunaan rumah tangga; Teko teh; Tempat Spon; Tempat dan dispenser
untuk keperluan gigi; Tempat sisir; Tempat tisu kamar mandi; Tempat untuk keperluan pembersih badan; Tepas Untuk
Keperluan dapur; Termos air; Toples untuk makanan hewan peliharaan; Tutup botol galon air; Tutup periuk; Ulekan; Wadah
bedak wajah; Wadah botol kecil; Wadah botol kecil dari logam mulia; Wadah botol kecil, bukan dari logam mulia; Wadah
kemasan industri dari kaca atau porselin; Wadah makanan dan minuman untuk kegunaan rumah tangga dan untuk bepergian;
Wadah makanan untuk hewan peliharaan rumah tangga; Wadah terbuat dari tempurung kelapa untuk keperluan rumah
tangga; Wadah tisu; Wadah untuk Menyimpan buah-buahan; Wadah untuk keperluan rumah tangga, dapur dan memasak;
Wadah untuk menampung dan mengeluarkan (dispensing) sediaan-sediaan perawatan kulit dan perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik dan rumah tangga; Wadah untuk menu tambahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas/sayuran;
Wadah/tempat penyimpan benang pembersih gigi; Wadah perlengkapan mandi terpasang; Wajan anti lengket; Wajan ceper
(peralatan masak); akuarium dalam ruangan; alas piring dari gabus; alas piring dari kayu; alas-alas yang tidak lengket untuk
memasak pada kisi-kisi/grill pemanggang untuk digunakan pada kisi-kisi/grill pemanggang; alat air untuk membersihkan gigi
dan gusi; alat alat kebersihan rumah tangga; alat dapur yang dioperasikan dengan tangan untuk mencacah makanan; alat
makan hewan peliharaan diaktifkan oleh sensor laser; alat masak bukan listrik; alat memasak dengan tekanan uap, bukan
listrik, untuk memasak; alat pemadam lilin; alat pemadam lilin dari logam mulia; alat pemotong kue; alat penghapus debu, nonlistrik; alat penghilang bau untuk penggunaan pribadi; alat penguap parfum; alat penguap yang dioperasikan dengan tangan
untuk keperluan rumah tangga; alat penyemprotan; alat penyiram untuk menyiram bunga dan tanaman; alat untuk
membersihkan gigi dan gusi menggunakan air bertekanan tinggi untuk digunakan di rumah; alat untuk memoles lilin, nonlistrik; alat untuk raclette, non-listrik; alu untuk penggunaan dapur; aplikator bertenaga baterai untuk menerapkan kosmetik
pada bulu mata; aplikator kosmetik; aplikator lantai yang bisa dipasang pada gagang pel; aplikator lilin lantai dapat dipasang
pada gagang pel; aplikator rias; aplikator rias mata; aplikator untuk menerapkan lotion kosmetik untuk rambut; aplikator untuk
menerapkan lotion kosmetik untuk tangan; aplikator untuk menerapkan lotion kosmetik untuk tubuh; aplikator untuk
menerapkan lotion kosmetik untuk wajah; aplikator untuk menerapkan lotion wajah kosmetik; aplikator untuk pengaplikasian
tata rias mata; apusan untuk membersihkan instrumen medis; arca [patung-patung] dari porselen, keramik, tembikar atau
kaca; aspergillum bukan dari logam mulia; aspergillum dari logam mulia; atomizers untuk keperluan rumah tangga; atomizers
yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan rumah tangga; ayakan untuk keperluan rumah tangga; bagian atas kue dari
keramik; bagian atas kue dari porselen; bahan tebal untuk memegang wadah panas; bahan untuk pembuatan kuas; bahanbahan penyikat; bak mandi bayi; bak mandi tiup untuk bayi; bak sampah; bakeware; bakeware karton sekali pakai; baki
pemutih gigi [wadah] untuk digunakan di rumah; baki penyajian; baki peralatan makan; baki sampah untuk hewan peliharaan
rumah tangga; baki untuk keperluan rumah tangga; baki untuk keperluan rumah tangga, bukan dari logam; baki untuk
keperluan rumah tangga, bukan dari logam mulia; baki untuk keperluan rumah tangga, dari logam; baki untuk keperluan rumah
tangga, dari logam mulia; bank koin; bantalan buffing wajah; bantalan gosok logam; bantalan liner sekali pakai disesuaikan
untuk kotak kotoran hewan; barang berlubang; barang pecah belah dekoratif; baskom [mangkuk]; baskom [wadah]; baskom
cuci [mangkok, bukan bagian dari instalasi sanitasi]; baskom tembikar; baskom yang tidak menjadi bagian dari instalasi
sanitasi; baster untuk penggunaan dapur; basting sendok [peralatan memasak]; bedak padat; bedak padat dari logam mulia;
bedak padat, bukan dari logam mulia; bedak padat, bukan dari logam mulia, dijual kosong; bejana air suci dari logam mulia;
bejana air suci, bukan dari logam mulia; bejana kaca domestik yang diinsulasi panas; bejana kaca untuk obat dijual kosong;
benang gigi; benang gigi bertenaga baterai; benang gigi obat; benang pembersih gigi; benang untuk gigi; benang untuk
keperluan gigi; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari keramik; bentuk pop freezer plastik; berdiri teko kopi; berkemah
panggangan [peralatan memasak]; bisa tab penarik; blender makanan non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender
makanan, non-listrik; blender, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender, non-listrik, untuk persiapan makanan; boiler
ganda; bola cermin; bola kaca hias; bombilhas [sedotan] untuk cuias [bejana minum] untuk yerba maté; boot tandu dari kayu;
botol; botol air; botol air aluminium; botol air aluminium, kosong; botol air plastik yang dapat digunakan kembali; botol air
plastik yang dapat digunakan kembali, kosong; botol air plastik, kosong; botol air stainless steel yang dapat digunakan
kembali; botol air stainless steel yang dapat digunakan kembali, kosong; botol air terjual kosong; botol air untuk sepeda; botol
air, kosong, untuk sepeda; botol besar dari kaca/wadah botol besar dibalut anyaman sebagai pelindung; botol insulasi; botol
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isotermik; botol minum untuk olahraga; botol olahraga, kosong; botol pasir dekoratif; botol pendingin; botol semprot; botol
siphon untuk air berkarbonasi; botol untuk mengaplikasikan warna rambut; botol untuk minuman; botol, kosong, untuk obatobatan; buckskin untuk pembersih; bulu babi untuk pembuatan kuas; bulu binatang [sikat]; bulu kuda untuk pembuatan kuas;
bulu sikat gigi; cangkir; cangkir dapat digunakan kembali; cangkir dinding ganda; cangkir dinding ganda dengan tutup; cangkir
dinding ganda dengan tutup dan sedotan; cangkir kardus; cangkir kertas; cangkir kompos; cangkir kopi; cangkir kopi dari
keramik; cangkir kue muffin; cangkir minum; cangkir pelatihan untuk bayi; cangkir pelatihan untuk bayi dan anak-anak; cangkir
terisolasi stainless steel isi ulang dengan teknologi kontrol suhu elektronik; cangkir terisolasi stainless steel yang dapat diisi
ulang dengan charger ponsel bawaan; cangkir yang dapat digunakan kembali dengan chip cerdas bawaan untuk pembayaran
tanpa kontak; casserole [piring]; cawan; celengan logam; celengan logam mulia; celengan, bukan dari logam; celengan, bukan
dari logam mulia; ceret bersiul; cetakan es batu; cetakan es batu untuk lemari es; cetakan kue; cetakan puding; cincin handuk
dari logam mulia; cincin handuk, bukan dari logam mulia; cincin serbet; cincin serbet dari logam mulia; cincin serbet, bukan
dari logam mulia; cincin tetes lilin; cincin unggas; coaster dari logam biasa; coaster gabus; coaster kulit; coaster plastik bukan
pengganti tekstil; compact powder dari logam mulia dijual kosong; cuias [wadah minum] untuk yerba maté; dasi pengikat;
decanters wiski; demijohns; diffuser minyak aromatik, selain diffuser buluh, listrik dan non-listrik; diffuser minyak aromatik,
selain reed diffusers; dipan jari; dipan jari untuk membersihkan rongga mulut, langit-langit mulut, gigi atau protesa gigi; dipan
jari untuk perawatan gigi atau mulut; dispenser aerosol, bukan untuk keperluan medis; dispenser benang gigi; dispenser kertas
toilet; dispenser minuman portabel [wadah]; dispenser pompa untuk bumbu; dispenser pompa untuk keperluan rumah tangga;
dispenser pribadi untuk pil atau kapsul untuk keperluan rumah tangga; dispenser sabun; dispenser sabun otomatis; dispenser
serbet untuk keperluan rumah tangga; dispenser untuk kosmetik; dispenser untuk losion, sampo, kondisioner dan sabun
mandi; dispenser untuk persiapan pembersihan; dispenser untuk sabun cair; dispenser untuk sabun cair untuk keperluan
rumah tangga; dispenser untuk tisu selulosa, untuk keperluan rumah tangga; dispenser untuk tisu wajah; dropper untuk
keperluan kosmetik; dropper untuk keperluan rumah tangga; dudukan besi datar; dudukan sikat cukur; ember batubara; ember
batubara untuk keperluan rumah tangga; ember logam; ember popok; ember umpan; epergnes; epergnes dari logam mulia;
epergnes, bukan dari logam mulia; filter untuk digunakan dalam kotak kotoran kucing; fondues [peralatan memasak], nonlistrik; gagang tempat handuk; gantungan baju pengeringan yang dirancang khusus untuk pakaian khusus; garpu barbekyu;
garpu dari kayu untuk memasak; garpu memasak hotdog; garpu ukiran; gelas; gelas (wadah); gelas bir gandum; gelas collins;
gelas dan mangkuk bayi [peralatan makan bayi]; gelas dari bahan organik (pelepah pinang); gelas dari logam mulia; gelas
koktail; gelas kopi; gelas margarita; gelas minum; gelas minum isi ulang dengan teknologi kontrol suhu elektronik; gelas
minum yang dapat diisi ulang dengan charger ponsel bawaan; gelas opal; gelas opaline; gelas pengaman setengah jadi; gelas
setengah jadi, kecuali kaca yang digunakan dalam bangunan; gelas sherry; gelas sikat gigi; gelas tembakan; gelas wiski;
gerabah; gerabah domestik dari insulasi panas; guci apoteker; guci dari logam mulia; guci kopi, non-listrik; guci untuk
memperlakukan hewan peliharaan; guci untuk penggunaan rumah tangga; gujeolpan [piring saji pernis sembilan bagian];
habitat semut dalam ruangan; habitat serangga dalam ruangan; hachi [mangkuk saji gaya Jepang]; hewan model [ornamen]
terbuat dari kaca; hidangan bunga rampai; hidangan permen; hidangan pie; hidangan ramekin; hidangan sundae; hot pad
[trivets]; injector untuk keperluan kuliner; irisan ikan [peralatan memasak]; jack boot; jari-jari gigi; jarum suntik bunga; jarum
suntik icing; jarum suntik tanaman; jarum suntik untuk keperluan kuliner; jarum suntik untuk menyiram bunga dan tanaman;
jubako [Sarang kotak makanan Jepang]; juicer jeruk; kaca berenamel, bukan untuk bangunan; kaca bubuk untuk dekorasi;
kaca ditekan; kaca jendela untuk kendaraan, belum selesai; kaca lembaran berwarna, bukan untuk bangunan; kaca lembaran
biasa, bukan untuk bangunan; kaca patri dekoratif; kaca pelat halus [produk setengah jadi]; kaca plat tanah [produk setengah
jadi]; kaca untuk lampu sinyal atau lampu depan untuk kendaraan [produk setengah jadi]; kaca yang belum dikerjakan untuk
digunakan dalam seni industri, laboratorium, medis, dan kimia; kaca yang sebagian dikerjakan, yaitu, ingot, tabung, batang,
cakram, pelat, dan cincin semuanya untuk keperluan industri umum; kacamata highball; kacamata schnapps; kafilah air; kain
lap penghapus debu; kain lap piring; kain pembersih [lap]; kain spons untuk dibersihkan; kain untuk membersihkan; kain untuk
membersihkan botol bayi; kain untuk membersihkan debu dan untuk membersihkan; kain untuk membersihkan kacamata; kain
untuk membersihkan konektor serat optik; kain untuk membersihkan lensa kamera; kain untuk membersihkan senjata; kain
untuk memoles sepatu; kain untuk mengeringkan; kain untuk pembersih; kaleng penyiraman; kandang untuk hewan
peliharaan rumah tangga; kantin [labu]; kapal minum; kapal porselen domestik yang diinsulasi panas; kapal uap makanan,
non-listrik; kapsul cappuccino isi ulang dari plastik; kapsul kakao isi ulang dari plastik; kapsul kopi barley isi ulang dari plastik;
kapsul kopi barley yang bisa di resuable dari plastik; kapsul kopi ginseng isi ulang plastik; kapsul kopi ginseng resuable dari
plastik; kapsul kopi isi ulang plastik; kapsul kopi resuable dari plastik; kapsul plastik cappuccino yang dapat direset; kapsul
plastik kakao yang bisa direset; kapsul teh isi ulang plastik; kapsul teh plastik; karpet garu; karya seni yang terbuat dari china;
karya seni yang terbuat dari keramik; kasing yang disesuaikan untuk peralatan kosmetik; kendi anggur; kendi kecil; kendi
sirup; kendi, bukan dari logam mulia; kepala pengganti untuk sikat gigi listrik; kerah tetesan untuk botol anggur; keranjang
bambu untuk keperluan rumah tangga; keranjang belanja anyaman untuk keperluan rumah tangga; keranjang belanja untuk
keperluan rumah tangga; keranjang bunga; keranjang kertas bekas; keranjang pengukus; keranjang piknik yang dipasang,
termasuk piring; keranjang roti rumah tangga; keranjang untuk keperluan rumah tangga; keranjang untuk penggunaan rumah
tangga, bukan dari logam; keranjang untuk penggunaan rumah tangga, bukan dari logam mulia; keranjang untuk penggunaan
rumah tangga, dari logam; keranjang, untuk penggunaan rumah tangga, dari papier mâché; kertas untuk memanggang; kios
jari gigi; kios jari untuk membersihkan rongga mulut, langit-langit mulut, gigi atau protesa gigi; kios jari untuk perawatan gigi
atau mulut; kisi-kisi non-listrik [peralatan memasak]; kit perawatan gigi yang terdiri dari sikat gigi dan benang; kolom piala
porselen, keramik atau kaca; kontainer rumah tangga; kotak jendela; kotak jendela terbuat dari batu; kotak jendela terbuat dari
beton; kotak jendela terbuat dari kayu; kotak jendela yang terbuat dari plastik; kotak kotoran kucing; kotak makan siang dari
kertas; kotak permen; kotak pil [bukan untuk keperluan medis]; kotak pil dari logam mulia untuk penggunaan pribadi; kotak pil
untuk penggunaan pribadi; kotak pil, bukan dari logam mulia, untuk penggunaan pribadi; kotak resep [wadah rumah tangga];
kotak sabun; kotak sampah otomatis untuk hewan peliharaan; kotak tisu; kotak uang yang terbuat dari logam mulia; kotak
uang, bukan dari logam; kuali; kuas *; kuas bibir; kuas kosmetik; kuas untuk digunakan dalam pewarnaan rambut; kuas untuk
grooming golf menempatkan hijau; kuas, kecuali kuas cat; kubah makanan; kubah penutup makanan terisolasi; kulit chamois
untuk dibersihkan; kulit kambing gunung untuk pembersih; kursi toilet untuk anak-anak; kurung sabun; labu terisolasi untuk
keperluan rumah tangga; lantai vas dari tanah liat; lap debu; lap sintetis chamois; layanan [piring] dari logam mulia; layanan
[piring], bukan dari logam mulia; layanan kopi [peralatan makan]; layanan kopi dari logam mulia; layanan teh dari logam mulia;
lem-pot; lengan pengupas bawang putih non-listrik; loyang dari logam biasa; loyang untuk memanggang; mandi burung tidak
menjadi struktur; mandi burung, bukan menjadi struktur; mandi gigitiruan; mangers untuk domba; mangers untuk kuda;
mangers untuk sapi; mangkok kertas untuk memanggang; mangkuk buah; mangkuk bunga; mangkuk bunga, bukan dari
logam mulia; mangkuk cukur; mangkuk dangkal; mangkuk dari bahan organik (daun jati); mangkuk gula dari logam mulia;
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mangkuk jari; mangkuk keramik; mangkuk kompos; mangkuk minum hewan peliharaan; mangkuk sekali pakai; mangkuk sup;
mangkuk sup dari logam mulia; mangkuk sup, bukan dari logam mulia; mangkuk untuk digunakan dalam pewarnaan rambut;
mangkuk untuk mencampur bahan makanan; manik-manik penggilingan kaca untuk digunakan dalam penggilingan basah;
mashers makanan; meja centrepieces [ornamen] terbuat dari cina; meja centrepieces [ornamen] terbuat dari keramik; meja
centrepieces [ornamen] terbuat dari porselen; meja makan burung; memberi makan dan minum mangkuk; memberi makan
palung untuk ternak; membersihkan sisir; membilas mangkuk; membungkus dengan isolasi termal untuk kaleng agar isinya
tetap panas atau dingin; mencuci tas menjadi wadah rias, pas; mencuci tas, pas, untuk membawa perlengkapan mandi;
mendorong sapu; menggosok spons; menorah; menuang dan menuangkan semburan untuk keperluan rumah tangga;
menuangkan cerat untuk keperluan rumah tangga; menuangkan semburan; menumbuhkan tenda; menyimpan guci; minum
coaster, bukan dari kertas atau tekstil; minum coaster, selain dari kertas atau tekstil; minum dispenser jerami; minum gelas
dari logam mulia; minum gelas, bukan dari logam mulia; minum palung; minum palung untuk babi; minum palung untuk hewan;
minum palung untuk ternak; minum palung untuk unggas; minum stein; minum tanduk; mixer makanan, non-listrik; mixer
makanan, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; mobil model skala [ornamen] dari cina; mobil model skala [ornamen] dari
gerabah; mobil model skala [ornamen] dari kaca; mobil model skala [ornamen] dari keramik; mobil model skala [ornamen] dari
porselen; mobil model skala [ornamen] dari terra-cotta; model [ornamen] terbuat dari terra-cotta; model mobil [ornamen]
terbuat dari terra-cotta; model mobil miniatur [ornamen] dari terra-cotta; mortir kayu; mortir untuk penggunaan dapur; mosaik
kaca dan ubin keramik, bukan untuk bangunan; mosaik kaca, bukan untuk bangunan; mug; mug dari logam mulia; mug
dengan tutup untuk perjalanan; mug perjalanan kopi; mug perjalanan terisolasi; mug terisolasi; mug, bukan dari logam mulia;
mural mosaik kaca; mural ubin mosaik kaca; nampan biodegradable untuk keperluan rumah tangga; nampan budidaya bunga
dan tanaman; nampan saji dari logam mulia; nampan saji sekali pakai untuk keperluan rumah tangga; nampan saji terbuat dari
rotan; nampan saji, bukan dari logam mulia; nampan untuk digunakan dalam polishing kuku; nampan untuk memanggang;
nozel untuk selang sprinkler; ornamen berbentuk miniatur yang terbuat dari keramik; ornamen berbentuk miniatur yang terbuat
dari porselen; ornamen liburan dari keramik, selain ornamen pohon; ornamen porselen; paket hidrasi yang terdiri dari reservoir
fluida dan tabung pengiriman; pala pala; palung untuk hewan; panci bergagang; panci bertekanan uap; panci broiler; panci dari
timah; panci kaca; panci logam untuk ternak; panci masak logam; panci masak, fondue set, peralatan pemanggang dan ceret
non-listrik; panci menetes; panci muffin; panci pai; panci panas, tidak dipanaskan dengan listrik; panci panggangan; panci
portabel dari kaleng timah; panci portabel dari kaleng timah untuk memasak nasi; panci rebus; panci tumis; panggangan
[peralatan memasak]; papan cuci; papan kayu bakar; papan merek dari porselen atau kaca; papan pengering untuk kimono;
papan ukiran; parut keju untuk keperluan rumah tangga; pas liner untuk ember es; pasak pakaian; patung desktop dari
porselen, keramik, gerabah atau kaca; patung hias yang terbuat dari porselen; patung kecil (arca kecil) dari porselen; patung
keramik; patung religi dari porselen, keramik, gerabah atau gelas; patung tembikar; patung terra-cotta; patung, patung dan
karya seni dari porselen, keramik, gerabah, terra-cotta atau kaca; patung-patung cina; patung-patung fiberglass; patungpatung porselen, keramik, gerabah atau kaca; patung-patung porselen, terakota atau kaca; pecah belah; pegangan dan ujung
untuk sikat gigi interdental; pegangan lengan isolasi untuk botol; pemanas untuk botol susu, bukan listrik; pembakar dupa;
pembakar parfum; pembuat es krim, selain pendingin sendiri; pembuat kopi tetes, non-listrik; pembuat makanan; pembuat
pasta non-listrik untuk keperluan rumah tangga; pembuka botol; pembuka botol, listrik; pembuka botol, listrik dan non-listrik;
pembuka botol, non-listrik; pemburu ikan; pemecah kacang dari logam mulia; pemecah kacang, bukan dari logam mulia;
pemegang botol ritsleting neoprene; pemegang bunga; pemegang gelas sikat gigi; pemegang kartu menu; pemegang
minuman dari busa (sekat penahan panas); pemegang sedotan; pemegang serbet dari logam mulia; pemegang serbet, bukan
dari logam mulia; pemegang sikat toilet; pemegang spons; pemegang tangkai; pemegang taplak meja; pemegang tusuk gigi;
pemegang tusuk gigi dari logam mulia; pemegang tusuk gigi, bukan dari logam mulia; pemegang untuk bunga dan tanaman
[merangkai bunga]; pemegang untuk kantong plastik, untuk keperluan rumah tangga; pemegang untuk setrika rumah tangga;
pemegang untuk talenan; pemeras jus; pemeras jus, non-listrik; pemeras pel; pemisah kaki busa untuk digunakan dalam
pedikur; pemotong fondant; pemotong kue; pemotong pasta gusi; pemukul lalat; penapis untuk keperluan dapur; pencakar
gatal; pencakar kulit kepala; pencakar panggangan [artikel pembersih]; pencakar untuk keperluan rumah tangga; pendingin
kaviar [piring]; pendingin mentega; pendingin portable, bukan listrik; pendorong toilet; pengaduk koktail; pengaduk kopi;
pengaduk plastik daur ulang untuk minuman; pengaduk plastik sekali pakai untuk minuman; pengayak tepung; penggaruk
punggung; penggiling kopi, dioperasikan dengan tangan; penggiling kopi, non-listrik; penggiling makanan, dioperasikan
dengan tangan; penggiling untuk keperluan rumah tangga, dioperasikan dengan tangan; penggiling, [peralatan dapur] yang
dioperasikan dengan tangan; penggiling, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; penggorengan dalam, non-listrik;
penghancur es, non-listrik; penghangat lilin, listrik dan non-listrik; penghilang serat listrik; penghilang serat non-listrik;
penghilang serat, listrik atau non-listrik; pengocok karpet [instrumen tangan]; pengocok karpet menjadi instrumen tangan;
pengocok karpet, bukan mesin; pengocok koktail; pengukir bertumpu; pengumpan burung; pengumpan hewan kecil;
pengumpan hewan peliharaan elektronik; pengumpan hewan peliharaan yang diaktifkan hewan; pengumpan hewan yang
diaktifkan hewan; pengumpan ternak yang diaktifkan hewan; pengupas bawang putih non-listrik; penjepit es; penjepit siput;
penutup hidangan; penutup jari untuk membersihkan rongga mulut, langit-langit mulut, gigi atau protesa gigi; penutup kotak
tisu; penutup kotak tisu dari kain; penutup kotak tisu dari keramik; penutup kotak tisu dari tekstil; penutup wadah tempat
sampah; penyangga kue; penyanggah handuk; penyapu karpet; penyapu karpet, non-listrik; penyapu remah; penyaring kopi,
bukan dari kertas, menjadi bagian dari pembuat kopi non-listrik; penyaring kopi, non-listrik; penyemir sepatu sepon;
penyemprot untuk membersihkan gusi dan gigi; peralatan (alat makan); peralatan dan barang-barang berongga non logam,
termasuk botol air, ketel non elektrik, peralatan pembawa air untuk berkemah dan piknik serta nampan piknik dari logam;
peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur; peralatan dapur dari logam mulia; peralatan kosmetik dan toilet serta
perlengkapan kamar mandi; peralatan makan; peralatan pelepas make-up; peralatan pembersih yang dioperasikan secara
manual; peralatan pemoles lilin, non-listrik, untuk sepatu; peralatan rumah tangga; peralatan rumah tangga dan dapur;
peralatan rumah tangga dari logam mulia; peralatan rumah tangga, bukan dari logam mulia; peralatan toilet; peralatan untuk
keperluan kosmetik; peralatan untuk menghilangkan make-up, listrik; peralatan untuk menghilangkan make-up, non-listrik;
perangkap serangga; perangkap tikus; perangkat listrik untuk menarik dan membunuh serangga; perangkat pembersih wajah
kosmetik; perangkat penyiraman; perkakas-perkakas kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga
dan dapur (bukan dari logam mulia atau bukan dari sepihan logam mulia); perkakas-perkakas kecil dan wadah-wadah kecil
yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur (bukan dari logam mulia atau bukan dari sepuhan logam mulia); perkakasperkakas pemanggang roti (tanpa listrik); perkolator kopi, non-listrik; peti es portabel, non-listrik, untuk makanan dan minuman;
piala; piala, bukan dari logam mulia; pick gigi untuk penggunaan pribadi; pilihan koktail; piring; piring berbasis bubur kertas
biodegradable; piring biodegradable; piring dari logam mulia; piring dekoratif; piring hidangan gratin; piring kaca; piring kaca
berpola, bukan untuk bangunan; piring keramik untuk memanggang; piring kompos; piring makan hewan peliharaan; piring
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makanan penutup; piring meja sekali pakai; piring peringatan; piring sabun; piring tahan microwave; piring untuk digunakan
dalam oven microwave; piring untuk hidangan; piring untuk mencegah susu mendidih; piring yang aman untuk dicuci; piring,
bukan dari logam mulia; piring-piring melayani berjenjang; pispot untuk anak-anak; pispot untuk anjing; pita gigi; pitter ceri
yang dioperasikan dengan tangan; plak dinding terbuat dari kaca; pohon boot; pohon mug; pohon sepatu; porselen-porselen
dan barang-barang tembikar; pot; pot bunga; pot bunga porselen; pot cukur; pot fondue, non-listrik; pot moka, non-listrik; pot
mustard; pot pot [trivets]; pot tanaman hidroponik untuk berkebun di rumah; pot untuk memasak nasi, bukan listrik; pot yang
terbuat dari tanah liat; pressure cooker, non-listrik; puff bedak; rak pendingin; rak pengeringan baju; rak pengeringan piring;
rak pengeringan untuk binatu; rak roti panggang; raket nyamuk; rambut anjing rakun untuk sikat; rambut ternak untuk sikat;
rambut untuk kuas; reamers jeruk; reed diffusers menjadi perangkat untuk menyebar parfum, dijual kosong; rel dan lingkaran
untuk handuk; rel handuk dari logam mulia; sabut gosok; sabut gosok untuk keperluan rumah tangga; sangkar burung;
sangkar burung untuk unggas domestik; sapu dalam ruangan; sapu keras; sapu lembut; saringan logam mulia; sarung tangan
abrasif untuk menggosok badan; sarung tangan abrasif untuk menggosok sayuran; sarung tangan cuci mobil; sarung tangan
debu; sarung tangan grooming kucing; sarung tangan hewan; sarung tangan karet sekali pakai untuk keperluan rumah tangga;
sarung tangan nitril sekali pakai untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan nitril untuk keperluan rumah tangga; sarung
tangan pencuci piring; sarung tangan pengelupasan; sarung tangan perawatan anjing; sarung tangan perawatan hewan
peliharaan; sarung tangan perawatan kuda; sarung tangan plastik sekali pakai untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan
plastik untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan rumah tangga untuk keperluan pembersihan; sarung tangan rumah
tangga untuk penggunaan umum; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan untuk di dapur;
sarung tangan untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan untuk memoles sepatu; sarung tangan untuk penggunaan
rumah tangga; sarung-sarung tangan untuk memanggang makanan/daging; saus madu; sedotan; sedotan kertas; sedotan
untuk cuias [bejana minum] untuk yerba maté; sedotan untuk minum; sendok batubara untuk keperluan rumah tangga; sendok
es [barware]; sendok ikan untuk keperluan rumah tangga; sendok istirahat; sendok kayu [peralatan dapur]; sendok kopi untuk
keperluan rumah tangga; sendok makanan anjing untuk keperluan rumah tangga; sendok saji sekali pakai; sendok sepatu;
sendok tepung untuk keperluan rumah tangga; sendok untuk pembuangan limbah hewan peliharaan untuk keperluan rumah
tangga; sepon; sepon penyemir sepatu dan kain; serat kaca untuk plastik penguat; serat sintetis untuk kuas; serbet untuk
mencuci piring; server kopi, non-listrik; server kopi, non-listrik, bukan dari logam mulia; server kopi, non-listrik, dari logam
mulia; server makanan berjenjang; server pie; servingware [kapal] untuk menyajikan minuman; servingware [piring] untuk
menyajikan makanan; set demitasse terdiri dari cangkir dan piring; set mug; set sikat toilet; set teh; set wadah bulat atau
silinder; shamoji [Sendok gaya Jepang untuk nasi]; shower caddies; sifon soda; sikat; sikat aplikasi warna rambut; sikat botol;
sikat cuci; sikat cukur; sikat cukur dari rambut luak; sikat debu; sikat eksfoliasi listrik; sikat gigi; sikat gigi elektrik; sikat gigi
interdental; sikat gigi manual; sikat gigi untuk anak-anak; sikat gigi untuk bayi; sikat gigi untuk hewan; sikat gigi yang
dioperasikan dengan baterai,; sikat gigi yang dioperasikan dengan listrik; sikat gigi, listrik atau non-listrik; sikat gigi, non-listrik;
sikat gigitiruan; sikat gosok; sikat hewan peliharaan, listrik; sikat jamur; sikat kawat, bukan bagian dari mesin; sikat kuda; sikat
kuda kawat; sikat kuku; sikat lantai; sikat mandi; sikat olesi; sikat pakaian; sikat pembersih pot; sikat pembersih wajah; sikat
pencuci piring; sikat perapian; sikat piring bisbol; sikat rambut; sikat rambut listrik; sikat rambut listrik berputar; sikat rambut
udara panas; sikat rambut yang dipanaskan dengan listrik; sikat remah; sikat rias; sikat sepatu; sikat surai; sikat toilet; sikat
toilet dan wadahnya; sikat udara panas listrik; sikat untuk alas kaki; sikat untuk antar gigi; sikat untuk celak mata; sikat untuk
digunakan dengan lilin ski dan snowboard; sikat untuk hewan peliharaan rumah tangga; sikat untuk keperluan rumah tangga;
sikat untuk kuda perawatan; sikat untuk lantai parket; sikat untuk meja biliar; sikat untuk membersihkan alat musik; sikat untuk
membersihkan gigi dan gusi; sikat untuk membersihkan instrumen medis; sikat untuk membersihkan komponen sepeda; sikat
untuk membersihkan lensa kamera; sikat untuk membersihkan peralatan golf; sikat untuk membersihkan peralatan olahraga;
sikat untuk membersihkan roda mobil; sikat untuk membersihkan tangki dan wadah; sikat untuk membersihkan untuk
keperluan rumah tangga; sikat untuk mengolesi daging; sikat untuk merawat hewan; sikat untuk merawat hewan peliharaan;
singkatan kejam dari logam mulia, untuk minyak atau cuka; singkatan mandi bayi portabel; sisa wol untuk membersihkan; sisir;
sisir bergigi besar untuk rambut; sisir dan spons; sisir kuda; sisir kumis; sisir non-listrik; sisir rambut; sisir rambut, listrik; sisir
untuk hewan; sisir untuk hewan peliharaan; sisir untuk menyisir rambut ke belakang; snifter; spatula kosmetik untuk digunakan
dengan sediaan obat menghilangkan rambut; spatula untuk menerapkan lilin panas [persiapan obat menghilangkan rambut];
spatula untuk menerapkan lilin panas untuk menghilangkan rambut; spon mandi; spons jala terbuat dari nilon untuk
membersihkan tubuh; spons jala untuk menggosok tubuh; spons kosmetik; spons laut alami; spons lulur; spons make-up;
spons pel; spons pembersih wajah; spons pijat; spons toilet; spons tubuh; spons untuk memakai bedak; spons untuk
menerapkan atau menghapus make-up; spons untuk menerapkan make-up; spons untuk menghapus make-up; spons untuk
pembersih dan rumah tangga; spons wajah untuk merias wajah; stand kue berjenjang; standar-standar (dudukan) garpu;
stasiun umpan, kosong, untuk memberi makan rodentisida kepada tikus; stoples kaca pengawet makanan; stoples kaca
penyimpanan; stoples permen; stoples terisolasi; sumbat gelas; sumpit; surikogi [alu kayu gaya Jepang]; table centrepieces
[ornamen] terbuat dari tembikar; table centrepieces [ornamen] terbuat dari terra-cotta; tabung kaca untuk digunakan dalam
membuat tanda-tanda; talenan bambu; talenan kayu untuk penggunaan dapur; tandu kemeja; tandu pakaian; tangki air untuk
ikan hidup [indoor aquaria]; tangki akuarium dalam ruangan; tankards dari logam mulia; tas bota; tas jinjing terisolasi termal
untuk makanan atau minuman; tas kosmetik [yang telah terpasang]; tas makan siang terisolasi; tas makan siang terisolasi dari
tekstil; tas terisolasi termal untuk makanan atau minuman; tas terisolasi untuk makanan atau minuman, untuk keperluan rumah
tangga; tas toilet terpasang; tatakan gelas dari bambu; tatakan gelas dari keramik; tatakan gelas dari logam; tatakan gelas
karet; tatakan gelas, bukan dari kertas atau tekstil; tatakan untuk memanggang; teko air; teko kopi, non-listrik; teko kopi, nonlistrik, bukan dari logam mulia; teko kopi, non-listrik, dari logam mulia; telur sarang, buatan; tembikar; tempat sikat gigi; tempat
(shakers) garam; tempat bedak dijual kosong; tempat bedak kosmetik; tempat gelas; tempat kertas toilet dikamar kecil; tempat
kotak jus; tempat kotak jus dari plastik; tempat lilin; tempat lilin dari kaca; tempat lilin lilin; tempat mandi bayi, dapat dipindah;
tempat mandi burung *; tempat menaruh kue bertingkat; tempat pot; tempat sabun; tempat sampah; tempat sampah daur
ulang, bukan dari logam, untuk keperluan rumah tangga; tempat sampah untuk keperluan rumah tangga; tempat sumpit;
tempat tissue; tempat tusuk gigi; tempat untuk roti; terakota (campuran tanah liat dan pasir) atau gelas; terarium dalam
ruangan [vivarium]; terarium dalam ruangan untuk hewan atau serangga; terarium dalam ruangan untuk serangga; terarium
indoor untuk hewan; termos *; termos minum; termos minum untuk orang yang melakukan perjalanan; termos pinggul; termos
terisolasi termal untuk keperluan rumah tangga; termos, bukan dari logam mulia; terraria dalam ruangan; tetesan kopi nonlistrik untuk menyeduh kopi; tetsubin [ceret besi cor Jepang], non-listrik; tikar untuk digunakan dalam mengeringkan dan
mengeringkan peralatan masak dan gelas; tokkuri [botol melayani sake]; tokoh model [ornamen] terbuat dari tembikar; tong
sampah; tongkat aplikator untuk merias wajah; tongkat gigi untuk penggunaan pribadi; tongkat koktail; toples; toples
penyimpanan makanan; toples tembikar; toples untuk selai dan jeli; trivets [peralatan meja]; tudung saji; tumbuk kentang;
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tusuk gigi; tusuk gigi rasa; tusuk gigi, tempat sikat gigi dan tempat tusuk gigi, bukan terbuat dari logam, benang gigi, peralatan
keperluan kamar mandi; tutup sekali pakai untuk wadah rumah tangga; tutup terisolasi untuk piring dan piring; ubin seni
mosaik yang terbuat dari kaca dan keramik, bukan untuk bangunan; ujung jari untuk perawatan gigi atau mulut; undangan
cetak terbuat dari kaca; usungan sarung tangan; usungan sepatu dari kayu; vas bunga; vas bunga dari logam mulia; vas
bunga, bukan dari logam mulia; vas lantai; vas lantai batu; vas lantai kaca; vivarium dalam ruangan; vivarium semut dalam
ruangan; vivarium serangga dalam ruangan; wadah berisolasi panas; wadah berisolasi panas untuk keperluan rumah tangga;
wadah berisolasi panas untuk minuman; wadah kaca rumah tangga; wadah lembar alumunium sekali pakai; wadah makanan
dan minuman yang terbuat dari plastik (berbahan singkong) dan bio-plastik; wadah makanan dari bahan organik (daun jati);
wadah makanan dari bahan organik (pelepah pinang); wadah makanan dari foil; wadah makanan untuk burung; wadah
makanan untuk hewan peliharaan; wadah minum; wadah minuman berinsulasi dengan chip cerdas bawaan untuk pembayaran
tanpa kontak; wadah minuman terisolasi dengan chip cerdas bawaan untuk pembayaran tanpa uang tunai; wadah minuman
terisolasi yang dapat diisi ulang dengan charger ponsel bawaan; wadah minuman terisolasi yang dapat diisi ulang dengan
teknologi kontrol suhu elektronik; wadah penanam hidroponik untuk keperluan rumah tangga; wadah pendingin untuk
makanan yang mengandung cairan pertukangan; wadah penyimpanan makanan sekali pakai; wadah plastik rumah tangga
untuk menyimpan produk-produk kesehatan wanita; wadah rumah tangga dari logam mulia; wadah rumah tangga untuk
makanan; wadah rumah tangga untuk menyimpan makanan hewan; wadah rumah tangga, bukan dari logam mulia; wadah
sabun; wadah sikat gigi; wadah sisir; wadah terisolasi termal untuk makanan; wadah terisolasi termal untuk makanan atau
minuman; wadah terisolasi termal untuk minuman; wadah terisolasi untuk kaleng minuman, untuk keperluan rumah tangga;
wadah terisolasi untuk makanan atau minuman, untuk keperluan rumah tangga; wadah untuk keperluan kamar mandi; wadah
untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wadah untuk kosmetik; wadah untuk menyiapkan, menyimpan, menghangatkan
dan menyajikan bahan makanan dan minuman, tidak termasuk dalam kelas lain; wadah untuk rumah tangga dan dapur;
wadah/kotak penyimpan untuk sikat gigi; wajan ceper [peralatan memasak non-listrik]; wajan ceper non-listrik; wajan nonlistrik; wastafel; waterer hewan peliharaan non-mekanis dalam sifat dispenser air dan cairan portabel untuk hewan peliharaan;
whisks, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; wol baja; wol baja untuk membersihkan; wol logam untuk dibersihkan===
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===Adonan kue buah badam; Bahan pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bakpia Kukus (Kue tradisional); Baozi
(roti isi); Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Brownies Coklat; Bubuk untuk membuat roti;
Campuran untuk roti; Campuran-campuran untuk membuat kue; Cimi-Cimi (kue kering); Enchilada [roti isi]; GIS (bahan
pemekar roti); Getuk (Kue); Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Hiasan roti yang dapat dimakan; Kecap manis; Kue; Kue
Adee; Kue Akar Kelapa; Kue Apang; Kue Apang Colo; Kue Ape; Kue Bagea; Kue Balapis Manado; Kue Bangket; Kue Bangkit;
Kue Baruasa; Kue Berry Bell Trimit; Kue Bhoi; Kue Biji Ketapang; Kue Bingka Kentang; Kue Bingkang; Kue Bolu Buju; Kue
Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Bolu Suri; Kue Bong Li Pang; Kue Bugis Betawi; Kue Burgo; Kue Caraisi; Kue Choco
Chip; Kue Cincin; Kue Ciput; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Combro; Kue Cubit; Kue Cucur; Kue
Dadar Gulung; Kue Dadar Jiwo; Kue Dange; Kue Delapan Jam; Kue Dongkal; Kue Engkak Medok; Kue Gagatas; Kue
Gandus; Kue Gegicak; Kue Gemblong; Kue Getas; Kue Gulung; Kue Jejongkong; Kue Jungkong; Kue Kacang Spesial; Kue
Karawo; Kue Kecalo; Kue Keciput; Kue Kelen; Kue Kembang Goyang; Kue Kericu; Kue Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue Kui
Kui; Kue Kuipau; Kue Kuping Gajah; Kue Lampu Lampu; Kue Lapis Kojo; Kue Lapis Legit; Kue Lapis Maksuba; Kue Lapis
Sagu; Kue Leker; Kue Lepek Binti; Kue Lepet; Kue Lidah Kucing; Kue Lontar; Kue Lumpang; Kue Lupis; Kue Manan Samin;
Kue Mangkok; Kue Muso; Kue Nastar Keju; Kue Ombusombus; Kue Onde; Kue Ongol-Ongol; Kue Padamaran; Kue Paso;
Kue Pepe; Kue Perut Punai; Kue Pia Saronde; Kue Pinende; Kue Popolulu; Kue Putri Kandis; Kue Putu; Kue Putu Bambu;
Kue Putu Mayang; Kue Rangi; Kue Rintak; Kue Sabongi; Kue Sari Penganten; Kue Satu; Kue Semprit Desa; Kue Semprit
keju; Kue Semprit keju spesial; Kue Sie Itek; Kue Siput; Kue Srikaya; Kue Strawberry; Kue Susu; Kue Talam; Kue Tat; Kue
Tenteng; Kue Timphan; Kue Unti; Kue Vanada; Kue berbahan dasar tepung; Kue bika ambon; Kue choco ball; Kue daging;
Kue dan gula-gula; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue eccles; Kue keranjang; Kue kering (pastri); Kue
kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang mengandung tempe; Kue lumpia; Kue mentega Denmark; Kue mochi; Kue
nanas; Kue pangsit Cina; Kue pastei; Kue pisang; Kue pukis; Kue semolina; Kue semprong; Kue spiku; Kue tifor; Kue
tradisional; Kue yang dibubuhi jahe dan gula; Kue-kue; Kue-kue Denmark; Kue-kue Italia; Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue
kering berbahan dasar dari beras; Kue-kue lobak; Ladran (Kue Kering); Lapisan gula (icing) untuk kue; Makanan ringan
terutama terdiri dari roti; Panettone (roti manis); Pasta kue; Pembungkus pastry (kue); Penyedap rasa dan aroma (selain
minyak sari untuk kue); Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial untuk kue; Pepe (Kue Manis); Pizza (roti); Pretzels
(kue); Produk kue dan kembang gula; Roti Buaya; Roti Canai; Roti Denmark; Roti Gambang; Roti Pawa; Roti Srikaya Goreng;
Roti Srikaya Kukus Pandan; Roti Srikaya Panggang; Roti asin; Roti babi; Roti bagelan; Roti bun dengan selai; Roti ciabatta;
Roti kadet; Roti kebab; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti kukus Cina;
Roti lapis hotdog; Roti manis; Roti manis isi; Roti mantau; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di
celup ke dalam kuah srikaya; Roti pastry; Roti perancis; Roti prata; Roti sayuran (vegan); Roti sobek; Roti susu; Roti tawar;
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Roti tawar manis; Roti tipis dilapisi daging; Roti yang dikeringkan; Roti yang mengandung tempe; Roti, kue pastry dan gulagula; Roti, sandwich, biskuit; Sagon (Kue); Sediaan aromatik untuk kue; Sediaan aromatik untuk kue kering; Sengkulun (Kue
Tradisional); Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); Wafer (kue); Yangko (kue moci); adonan brownies; adonan brownies beku;
adonan kue; adonan kue beku; adonan puff pastry (roti); adonan roti; aroma untuk makanan/kue; baguettes [Roti Prancis];
bahan dasar kakao untuk produk manisan; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pelembut kue; barbari [roti
datar]; brondong jagung; brownies; bubuk soda kue; burger kedelai [roti sandwich]; cakwe/cakue; campuran isian berbasis roti;
campuran kue; campuran roti; campuran roti dalam bentuk bubuk; campuran roti dalam bentuk pasta; campuran untuk
sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; chapati [roti tidak beragi]; dekorasi
berbasis gula untuk kue; dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi fondant untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dekorasi kertas nasi
untuk kue; dekorasi kue yang terbuat dari gula-gula; dekorasi marzipan untuk kue; dekorasi permen untuk kue; dekorasi wafer
yang dapat dimakan untuk kue; empadões veganos [kue vegan]; fa gao [kue bolu kukus]; flapjacks [kue wajan]; focaccia [roti];
fritters (kue) apel; gula berputar (dekorasi kue); gula gula untuk menghias kue; hiasan kue yang dapat dimakan; injeolmi [kue
beras ketan yang dilapisi bubuk kacang]; irisan kue [kue kering]; irisan pai [kue kering]; kasutera [kue bolu Jepang]; kerang
kue kering; kue adonan goreng; kue almond; kue balok; kue basah; kue bebas gluten; kue beku; kue beras; kue bola; kue
bolu; kue buah; kue bubuk; kue bulan; kue cokelat; kue coklat; kue custard; kue es; kue es krim; kue filo; kue frosting; kue
gambang; kue gandum; kue geplak; kue gulung telur; kue jahe; kue jinten / kue biji ketapang; kue kastangel; kue
keberuntungan; kue kecipir (cipiran); kue keju; kue kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue kering kastengel; kue
krim; kue lapis talas bogor; kue lekker; kue mentega; kue millet; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue panekuk; kue
pang-pang; kue pastry; kue persik; kue potong; kue prem; kue pretzel; kue proll; kue putri salju; kue semprit; kue serabi; kue
sereal; kue stik bawang; kue sus; kue tar apel; kue tar blueberry; kue tar buah; kue tar ceri; kue tar cokelat; kue tar krim; kue
tar lemon; kue tar lezat; kue tar raspberry; kue tar stroberi; kue tar telur; kue tart; kue untuk makanan ringan; kue wafer
berlapis cokelat; kue widaran / bidaran; kue yang dikukus; kue yang mengandung larva serangga; kue yang mengandung
serangga; kue yogurt beku; kue, biskuit, kue kering; kue-kue gurih; kue-kue segar; kukis (kue kering); kulit kue; kulit pastry puff
(roti); lomper [roti pipih berbasis kentang]; madu mentah [pemanis alami]; makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri
dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makaroni [kue kering]; matzo [roti tak beragi]; meringues (kue); millefeuilles (kue); minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; mirror icing [mirror glaze] (sejenis kue); nerikiri [gulagula tradisional Jepang yang terdiri dari cangkang kacang manis yang mengandung selai kacang manis]; pandoro [roti ragi
manis]; pane carasau [roti datar]; papadum (roti renyah pipih); peach cobbler (kue); pemanis alami; perasa, selain minyak
esensial, untuk kue; persiapan kue yang mengandung larva serangga; persiapan kue yang mengandung serangga; petits
fours [kue]; piadina [roti datar]; pretzel [roti berbentuk simpul]; produk-produk roti untuk makanan; puding roti; puff pastry (roti);
quesadillas [roti isi]; quiches (roti); remah roti; rempah-rempah kue; rhubarb pies (roti pai); roti [roti tidak beragi]; roti bagel; roti
bakar; roti bawang; roti bebas gluten; roti berlapis; roti berlapis keju dan daging asap; roti berlapis keju dan telur; roti bir; roti
buah; roti bun; roti bun carbomado; roti bun krim; roti bun kukus dengan isian; roti bun kukus yang diisi dengan daging cincang
[Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti gandum; roti gandum hitam; roti goreng; roti
gulung; roti gulung bebas gluten; roti jahe; roti kacang; roti kering croutons; roti kismis; roti kukus; roti multigrain; roti naan; roti
nasi; roti oriental; roti panggang; roti panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan boba dicelupkan kuah srikaya; roti
pita; roti rendah garam; roti scones; roti segar; roti singkong [roti keju]; roti soda; roti tidak beragi; roti yang dibuat dari kacang
kedelai; roti*; rugelach [kue kering]; selai cokelat untuk digunakan pada roti; shortbread tart shells (kue); shortcrust pastry
(kue); sirup maple [pemanis alami]; songpyeon [kue beras berbentuk setengah bulan dengan isian manis atau semi-manis];
sopapillas [kue kering goreng]; sourdough (roti); spiced cookies (kue kering); stik roti; taburan cokelat untuk menghias kue;
taburan gula (sprinkes) untuk menghias kue; taburan untuk menghias kue; taiyaki [kue berbentuk ikan Jepang dengan
berbagai isian]; tambalan berbasis cokelat untuk kue dan pai; tambalan berbasis custard untuk kue dan pai; tepung dan
sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung kue; tepung roti; tepung
roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih; topokki [hidangan yang dimasak terutama terdiri dari kue beras tumis dengan
pasta cabai yang difermentasi]; tteokguk [hidangan dari irisan kue beras oval dengan kaldu khas Korea]; turbinado sugar (Gula
coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase dari permurnian gula); yule log (kue tradisional)===
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Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033849
: 18/05/2021 20:42:33
:
: YOHAN SETIAWAN HIDAYAT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Giro I Blok Q No. 34 RT.001 RW.010, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading,
Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Tokai
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 15
: ===Gitar akustik elektrik; gitar akustik; gitar listrik===
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:
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Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Sqoe Est. 1883
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 15
: ===gitar akustik; gitar listrik===
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Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033851
: 18/05/2021 20:57:33
:
: YOHAN SETIAWAN HIDAYAT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Giro I Blok Q No. 34 RT.001 RW.010, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading,
Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Soloking + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 15
: ===Bass akustik elektrik; Gitar akustik elektrik===
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320
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Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033852
: 18/05/2021 21:01:37
:
: Rudy Wijaya

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp. Residence 28 No 5A Jl. Panjang No. 28 RT/RW 009/001 Kel. Kedoya
Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Sunbuck
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 9
: ===Adaptor untuk audio dan video; Akselerator data; Akselerator gambar; Akselerator grafis video; Akselerator suara; Aktuator
elektro-mekanis akurasi tinggi; Alat Penambah Akseleras pada kendaraan bermotor berbentuk kabel; Alat Sambung Kabel
Fiber Optik; Alat dan mesin penghasil suara; Alat identifikasi dan otentikasi biometrik; Alat pelindung diri dari ancaman bahan
biologis; Alat pemutar (players) siaran media digital, yaitu pemutar video dan audio digital; Alat pemutar dan alat perekam
audio dan video digital; Alat pemutar dan perekam audio; Alat pencahayaan untuk digunakan pada pemotretan profesional
yang berkualitas; Alat pencetak nota yang dihubungkan dengan komputer/handphone; Alat pendeteksi dari logam untuk
keperluan industri atau militer; Alat penerima suara dan gambar video (Audio-Video) untuk home theaters; Alat pengatur
pencahayaan untuk pengambilan gambar dan video; Alat pengeras suara; Alat penyambung atau splicer kabel serat optik; Alat
perangkat lunak komputer untuk memfasilitasi aplikasi perangkat lunak pihak ketiga; Alat perekam suara dan pengenalan
suara; Alat rontgen bukan untuk tujuan medis; Alat ukur berbentuk siku atau kotak untuk mengukur; Alat untuk mengendalikan
perangkat otomatisasi rumah, perangkat informasi yang dikendalikan oleh suara, perangkat asisten pribadi digital yang
dikendalikan oleh suara yang terintegrasikan dengan layanan yang tersedia melalui aplikasi serta aplikasi piranti lunak, alat
pengeras suara audio pintar yang terhubung ke cloud dan dikendalikan oleh suara; Alat yang digunakan untuk memantau
kondisi bayi, serta menghasilkan suara dan gambar (audio-video baby monitors), bukan untuk keperluan medis; Alat yang
dikendalikan oleh suara, yaitu, asisten digital pribadi, alat penghubung untuk otomatisasi rumah yang terdiri dari alat pengeras
suara dengan aktivasi melalui suara, piranti keras komputer, serta piranti lunak untuk mengendalikan peralatan yang
terhubung dalam jaringan di internet of things (IoT), peralatan penwrangan/pencahayaan serta aparatus keamanan rumah
yang pengoperasiannya didukung dan terkoneksi melalui internet; Alat-alat pemutar (players) MPEG audio layer-5; Alat-alat
untuk streaming konten media melalui jaringan nirkabel lokal; Ampli mixer; Amplifier Bass; Amplifier Guitar; Amplifier
Keyboard; Amplifier dan penerima audio; Analisis fluoresensi sinar-X; Antarmuka pengguna untuk komputer kendaraan
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bermotor dan perangkat elektronik terpasang, yaitu panel kontrol elektronik, monitor, layar sentuh, kontrol jarak jauh, stasiun
dok, konektor, sakelar, dan kontrol yang diaktifkan suara; Antena HDTV; Antena parabola; Aparatus audio kendaraan
bermotor; Aparatus dan instrumen ilmu pengetahuan, yaitu, perangkat keras komputer, periferal komputer, alat pemutar dan
perekam audio, alat pemutar dan perekam media, perangkat elektronik digital genggam, pengendali nirkabel, perangkat
pengendali jarak jauh, perangkat informasi dalam suatu sistem lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara, perangkat asisten
pribadi dalam suatu sistem lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara, alat pengontrol otomatisasi rumah, dan adaptor daya;
Aparatus dan instrumen, semua untuk memproses, menyimpan, memperoleh kembali, transmisi, menampilkan, input, output,
pengkompresan, pendekompresan, memodifikasi, menyiarkan dan mencetak data; Aparatus dan perlengkapan komunikasi
nirkabel; Aparatus pengalih, pengendali, pemonitor serta pemeriksa (supervisi) elektronik untuk kunci; Aparatus pengalih,
pengendali, pemonitor serta pemeriksa (supervisi) elektronik untuk pintu; Aparatus pengatur serta pengendali listrik untuk
partisi; Aparatus untuk berbagi jaringan nirkabel atau kabel; Aparatus untuk pengujian dan pemrograman sirkuit terpadu;
Aparatus, instalasi serta peranti pengendali keamanan; Aplikasi digital reimbursement; Aplikasi mobile yang dapat didownload
untuk menciptakan, mengedit, meng-upload, memposting, menunjukkan, menampilkan, berbagi, dan melihat media elektronik,
klip audio, klip video, dan teks melalui internet; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk surat elektronik, pengiriman pesan
elektronik, dan pengiriman data, gambar, dan dokumen, audio, video dan multimedia lain secara elektronik; Aplikasi perangkat
lunak dan perangkat keras komputer untuk kontrol mengemudi kendaraan otomatis; Aplikasi perangkat lunak dan perangkat
keras komputer untuk kontrol mengemudi kendaraan otomatis, kontrol secara mandiri, navigasi, mengemudi dengan bantuan
untuk kendaraan, dan mengemudi sendiri untuk kendaraan; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk agen virtual digital,
sistem prediktif, pembelajaran mesin, otomatisasi proses kognitif, pengenalan pola, pengenalan karakter, aplikasi komputasi
visual, virtualisasi pengetahuan, robotik, drone, dan kendaraan tak berawak; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk sistem
pengolahan air limbah untuk mengendalikan pompa, modul pemisahan, modul kontrol dan peralatan tambahan yang
digunakan dalam operasi minyak dan gas lepas pantai; Aplikasi perangkat lunak komputer, download; Aplikasi perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk telepon seluler; Aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat
komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; Aplikasi seluler yang dapat diunduh yang digunakan
untuk pengiriman dan distribusi konten hiburan audio, video dan multimedia termasuk teks, data, gambar, audio, video dan file
audiovisual.; Aplikasi-aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk pendidikan bisnis dan jaringan bisnis; Audio crossover; Audio
video visual; BIOS (sistem input output dasar) yang dapat diunduh bios program komputer; Bahan untuk listrik utama [kawat,
kabel]; Baju Alat Pelindung Diri; Baterai untuk telepon tanpa kabel; Beacon perangkat nirkabel energi rendah; Bingkai
pendukung busbar; Booster antena; CD; CD yang direkam sebelumnya; CD, DVD, dan media perekaman digital lainnya; CD,
DVD, rekaman vinil, dan kaset audio pra-rekaman yang menampilkan musik; Cakram audio/video dan pita audio/video yang
direkam dengan musik, film, animasi, drama, olahraga; Cakram optic yang telah direkam sebelumnya (audio, video); Cakram
yang memuat program komputer; Catu daya penstabil tegangan; Catu daya tegangan rendah; Catu daya yang portable
(baterai isi ulang); Chip komputer di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Chip
prosesor semikonduktor; DVD dan media pra-rekaman digital yang menampilkan konten hiburan; DVD interaktif; Database
elektronik menampilkan jalan raya, geografis, peta, informasi jalur transit publik, informasi lintasan transit publik, informasi rute
transit publik, jadwal waktu dan daftar perjalanan transit publik dan informasi transit publik lainnya yang direkam di media
komputer; Dekoder kode batang; Die prosesor kemasan dan casing; Diseq swith (Digital Satellite Equipment Control) yaitu alat
kontrol peralatan Satelit Digital; Disk audio, pita dan piringan hitam yang telah terekam sebelumnya berupa musik dan hiburan;
Disk rekaman, yaitu, disk audio dan video yang menampilkan rekaman suara musikal; Disk yang telah direkam sebelumnya,
yaitu video digital disk, disk serbaguna digital, DVD, dan disk digital definisi tinggi yang menampilkan program televisi fiksi
ilmiah dan drama; Dompet elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran; Dompet elektronik yang
dapat diunduh; Earphone nirkabel; File dan rekaman audio digital, video, dan multimedia yang dapat diunduh menampilkan
musik, televisi, film, buku, berita, konser, radio, olahraga, permainan, acara budaya, serta program hiburan dan pendidikan
terkait; File gambar/imej yang dapat diunduh yang berisi karya seni, teks/pesan, audio, video, permainan dan tautan Web
Internet yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan olahraga dan budaya; Film sinar-X, terbuka; Filter pernapasan wajah
selain untuk pernapasan buatan; Fitur komponen dari sistem pengujian, sinyal, diagnostik dan pengukuran elektronik serta
peralatan yang digunakan dalam pembangkit sinyal, penganalisis sinyal, pembangkit gelombang berubah-ubah, pembangkit
pulsa dan satu-kotak penguji, yaitu penganalisis jaringan dan penguji jaringan area lokal nirkabel (WLAN) dan telepon selular,
komponen elektronik dalam bentuk perangkat lunak dan perangkat keras, yaitu pengolah (prosesor) sinyal digital dan
algoritme pengontrolnya, dijual sebagai komponen terpadu dari pembangkit gelombang, untuk meningkatkan keakuratan
sinyal dan lebar sinyal; Foto-foto X-ray, selain untuk keperluan medis; GPS navigasi dan petunjuk, pelacakan lokasi GPS,
GPS tampilan peta dan perangkat kalkulasi rute, video perekam, dan perangkat jaringan komunikasi nirkabel untuk transmisi
data atau gambar untuk kendaraan; Gerbang Internet of Things [IoT]; Gerbang jaringan nirkabel dan kabel; Headphone
nirkabel; Headset amplifier dengan fitur audio link ke smartphones; Hygrosta; Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik
dalam bentuk penguji, yaitu kabel, antena, tegangan (voltage), arus listrik (amperage), saluran telepon dan penguji kontinuitas;
Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik, yaitu kabel genggam dan penguji antena dengan penganalisis spektrum
opsional, penganalisis jaringan dan meter daya; Interfon; Inverator; Inverter untuk catu daya; Jam pasir; Jam pasir [alat
pengukur waktu]; Jam tangan pintar (pengolahan data); Jam-jam tangan dengan fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel
dengan terminal-terminal elektronik seperti telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet, PDA, komputer-komputer; Kabel
Antena; Kabel Arde; Kabel Busi; Kabel Generator; Kabel HDMI; Kabel HDTV; Kabel High definition interface (HDMI); Kabel
Listrik Tahan Api; Kabel Listrik Tegangan Menengah; Kabel Listrik Tegangan Tinggi; Kabel Listrik Tegangan rendah; Kabel
Listrik Untuk Pertambangan; Kabel Pengendali; Kabel USB; Kabel USB untuk ponsel; Kabel USB untuk ponsel selular; Kabel
audio; Kabel audio penghubung jarak panjang; Kabel cdi; Kabel daya untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk
memanaskan tembakau; Kabel daya untuk untuk rokok elektronik; Kabel ekstensi speaker; Kabel las listrik; Kabel listrik; Kabel
listrik dan elektronik untuk peralatan komunikasi audio dan video, dan manual instruksi yang dapat diunduh untuk peralatan
komunikasi audio dan video; Kabel listrik, harnessing, pengukur dan sakelar; Kabel pengisi daya listrik; Kabel serat optik;
Kabel-kabel elektrik datar yang lentur; Kaca mata pintar (pengolahan data); Kacamata renang; Kamera video untuk memonitor
interior dan eksterior tempat tinggal dan bangunan komersial, dan pengontrol nirkabel untuk perangkat pemantauan, kontrol,
dan otomatisasi jarak jauh; Kartu SIM; Kartu dengan sirkuit terintegrasi di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik,
dan genetika asam nukleat; Kartu identitas magnetik; Kartu memori Digital [SD] aman; Kartu, disk, kaset, kabel, catatan,
microchip dan sirkuit elektronik, semua untuk mencatat dan transmisi data; Kaset audio menampilkan suara menenangkan
hidup; Kaset audio yang menampilkan hiburan musik dan musik; Kasing telepon selular; Kawat dan kabel untuk pengisi listrik
kamera; Kawat-kawat dan kabel-kabel listrik; Kendali jarak jauh untuk peralatan komunikasi audio dan video; Klip audio, klip
video dan spot promosi dalam CD, pita video dan DVD pra-rekam; Komplotan XY; Komponen dan kelengkapan listrik untuk
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kendaraan darat, mesin, dan peralatan, yaitu, amplifier untuk komunikasi nirkabel, antena, dan baterai; Komponen-komponen
elektronik, perangkat, dan sistem untuk komunikasi nirkabel antar perangkat, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi,
pelacakan, keamanan, radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya; Komponen-komponen elektronik, perangkat, dan
sistem yang memungkinkan komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar,
pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya yang memanfaatkan teknologi pita lebar ultra di dalamnya, yaitu, telepon selular
pita lebar ultra, radar pita lebar ultra dan sistem penentuan posisi pita lebar ultra; Komputer dan perangkat lunak bergerak dan
aplikasi yang memberikan nasehat, layanan, informasi kepada penggunanya terkait kosmetik dan memungkinkan pengguna
untuk mencoba kosmetik secara virtual; Komputer dan sistem operasi komputer untuk mengemudi secara mandiri, bantuan
pengemudi, kendaraan yang terhubung, perangkat antena tak berawak, dan drone; Komputer navigasi mobil; Konten audio,
video, dan multimedia yang direkam sebelumnya; Kotak juke musikal; Kotak set-top (penerima sinyal digital); Laporan
elektronik yang dapat diunduh di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Layar LED;
Layar LED untuk laptop; Layar OLED; Layar QLED; Materi digital, yaitu, arsip audio, arsip video dan arsip grafik pra-rekam
untuk digunakan pada perangkat nirkabel; Materi pendidikan dan pengajaran bahasa yang dapat diunduh tersedia melalui
Internet, telepon seluler, jaringan komputer global atau perangkat nirkabel; Media digital, yaitu file audio dan video yang dapat
diunduh yang menampilkan program televisi fiksi ilmiah dan drama; Media digital, yaitu klip video yang sudah direkam
sebelumnya yang dapat diunduh, klip audio yang sudah direkam sebelumnya, teks dan gambar yang disimpan dalam
komputer pribadi elektronik dan perangkat genggam nirkabel, semuanya menampilkan subjek kepentingan umum; Media
digital, yaitu, DVD yang direkam sebelumnya, rekaman audio dan video yang dapat diunduh, dan CD yang menampilkan dan
mempromosikan musik dan hiburan musik; Mesin dan instrumen pengukur atau uji coba yang digunakan untuk mengukur
ukuran konsentrasi dan kualitas ozone; Mikroprosesor; Mikroprosesor di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan
genetika asam nukleat; Mikroprosesor digital dan optikal; Mistar bujur sangkar untuk mengukur; Mistar/meteran [alat ukur];
Monitor liquid crystal display [LCD] komputer; Monitor, layar tampilan, display yang dipasang di kepala, dan headset untuk
digunakan dengan komputer, smartphone, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan
pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, dan pemutar dan perekam audio dan video; Nada dering, grafik, dan musik yang
dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; ODP (Optical Distribution Panel) berfungsi sebagai
tempat pengaman sambungan kabel optic sekaligus pemisah kabel; OTG (Alat untuk menggunakan usb atau flashdisk pada
handphone); Organizer data pribadi elektronik genggam; PC tablet; Panel layar QLED; Panel tampilan LED; Papan sirkuit
audio-video; Papan tulis interaktif digital; Pegangan untuk diadaptasikan pada telepon genggam; Pelindung tutup kepala;
Peluit isyarat; Pemancar Global Positioning System [GPS]; Pemancar dan penerima nirkabel; Pembaca digital; Pembawa
suara; Pemutar MP3; Penahan pintu elektrik; Pencahayaan dengan penggunaan komputer dan kamera video; Penerima
Global Positioning System [GPS]; Penerima dan monitor televisi; Pengendali jarak jauh; Pengeras suara audio (audio
speakers) untuk home theaters; Penggaris/ mistar siku atau kotak untuk mengukur; Penghitung geiger; Penghubung audio;
Pengisi daya super cepat (nirkabel); Penjepit yang digunakan untuk penghubung kabel; Penstabil dan penopang komputer
tablet dan ponsel pintar yang dapat disesuaikan; Peralatan dan perlengkapan untuk penelitian ilmiah dalam laboratorium di
bidang sekuensing, genotip, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Peralatan dan perlengkapan untuk penelitian
ilmiah di laboratorium, yaitu pengurut genetika; Peralatan diagnostik untuk mendeteksi pathogen untuk laboratorium atau
keperluan penelitian di bidang sekuensing, genotip, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Peralatan kendali listrik
tanpa kabel jarak jauh; Peralatan keselamatan yaitu teknologi penghalang termal yang digunakan pada topi keras dan helm
pengaman; Peralatan komunikasi nirkabel, yaitu, peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi komputer, dan pengendali
antarmuka nirkabel untuk komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar,
pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya; Peralatan konferensi video, yaitu telepon, speaker, monitor, kamera, headset
telepon dan komputer, penunjuk jarak jauh presenter nirkabel, dan perangkat periferal komputer untuk konferensi dan
kolaborasi audio dan video; Peralatan kromatografi untuk analisa cairan dan gas untuk keperluan industri; Peralatan memori
komputer; Peralatan pembatal kebisingan dan gema, yaitu, speaker audio dan headphone pembatal gema; Peralatan
pemprosesan data di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Peralatan pribadi yang
portabel untuk merekam, mengorganisir, mentransmisi, memanipulasi, mereview dan menerima teks/pesan, data, gambargambar/imej-imej dan file dalam bentuk audio yang berkaitan dengan kesehatan dan kebugaran tubuh; Peralatan sensor
elektronik, kamera, dan mikrofon untuk pendeteksian, penangkapan dan pengenalan gerakan tubuh, gerakan wajah dan
suara; Peralatan telematika, yaitu, perangkat nirkabel yang terdiri dari pemancar [sehubungan dengan otomobil]; Peralatan
transmisi data audio dan video nirkabel, yaitu, perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh atau
direkam untuk transmisi atau reproduksi suara atau gambar; Peralatan untuk merekam dan menghasilkan suara untuk
pelatihan binatang; Peralatan untuk pengujian DNA dan RNA untuk penelitian genetika dan keperluan ilmiah; Perangkat
Lunak yang dapat diunduh untuk komputer, seluler, digital portebel, prangkat komunikasi dengan kabel dan tanpa kabel;
Perangkat Televisi Nirkabel yang digunakan untuk mengambil gambar (CCTV); Perangkat antar muka jaringan komputer;
Perangkat elektronik atau perangkat lunaknya untuk digunakan dalam mentransmisikan data dan/atau suara melalui jaringan
nirkabel atau kabel; Perangkat elektronik digital genggam yang mampu menyediakan akses ke internet dan untuk mengirim,
menerima, dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, dan data digital lainnya; Perangkat elektronik digital untuk
merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, dan meninjau kembali file teks, data, audio, gambar dan video;
Perangkat elektronik digital yang dapat dipakai yang mampu menyediakan akses ke internet, untuk mengirim, menerima dan
menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, dan data digital lainnya; Perangkat elektronik untuk mendeteksi sistem
kebocoran yang mampu mendeteksi kebocoran cairan dengan sensor kabel atau probe dengan cara pemantauan jarak jauh
dengan perangkat lunak pemantauan berbasis web; Perangkat genggam nirkabel, yaitu, perangkat informasi yang dikontrol
suara terdiri dari speaker audio pintar yang terkoneksi dengan awan (cloud) dan dikontrol suara dengan kemampuan asisten
pribadi virtual, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik
fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
Perangkat input dan output komputer; Perangkat keras USB; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
digunakan dengan sekuensing genetik populasi, unit perawatan intensif neonatal (NICU) dan penelitian penyakit genetik,
penelitian kanker genetik, agrigenomik, dan penelitian klinis dan translasi, semuanya di bidang genomik; Perangkat keras dan
perangkat lunak komputer untuk digunakan di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat;
Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menganalisis data sekuensing di bidang sekuensing, genotipe,
pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk membuat, memfasilitasi,
dan mengelola akses jarak jauh ke dan komunikasi dengan jaringan area lokal (lans), jaringan pribadi virtual (vpn), jaringan
area luas (wans) dan jaringan komputer global; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk memproses,
memvisualisasikan, menyimpan, membagi, dan memanipulasi data sekuensing generasi berikutnva (NGS) di bidang
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sekuensing genotipe, pengujian genetik dan genetika asam nukleat; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
menangkap, menyimpan, mengakses, menampilkan, berbagi, meringkaskan, memindahkan, dan mengelola berkas-berkas
digital dibidang genomik; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menerima, menampilkan, dan menggunakan
siaran video, audio, dan sinyal data digital; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menganalisis data
sekuensing generasi berikutnya (NGS) di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat;
Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan jaringan komputer
area lokal dan luas; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan
sistem konferensi komputer audio-video interaktif; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk meningkatkan dan
menyediakan transfer waktu nyata, transmisi, penerimaan, pemrosesan dan digitalisasi data; Perangkat keras dan perangkat
lunak komputer untuk meningkatkan dan menyediakan transfer waktu nyata, transmisi, penerimaan, pemrosesan dan
digitalisasi informasi grafis audio dan video; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk merekam, memproses,
menerima, mereproduksi, transmisi, memodifikasi, pengkompresan, pendekompresan, menyiarkan, menggabungkan dan
meningkatkan suara, gambar, grafik, dan data; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang terdiri dari dompet digital
yang dapat menyimpan informasi data pelanggan untuk mengakses kupon voucher, kode voucher dan potongan harga di
penjual eceran dan untuk mendapatkan loyalitas atau hadiah uang yang dapat ditambahkan dalam akun pelanggan;
Perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk telekomunikasi, konferensi jarak jauh
dan konferensi video, komunikasi audio, video dan data antar komputer melalui jaringan komputer global, jaringan komputer
area luas, dan jaringan komputer peer-to-peer dengan memanipulasi dan mengendalikan gambar dari kamera web dan
kamera digital; Perangkat keras komputer dan program perangkat lunak komputer untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar
diam dan gambar bergerak kedalam pengiriman interaktif untuk aplikasi multimedia; Perangkat keras komputer dan program
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar
bergerak ke dalam pengiriman interaktif untuk aplikasi multimedia; Perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak
komputer untuk telekomunikasi, tele-konferensi dan video konferensi, komunikasi audio, video dan data antar komputer
melalui jaringan komputer global, jaringan komputer area luas, dan jaringan komputer peer to peer dengan memanipulasi dan
mengendalikan gambar dari kamera web dan kamera digital; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam menyediakan
jaringan komputasi awan yang aman; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam menyediakan komputasi environment
(area memori komputer) yang aman; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam visi mesin, pembelajaran mesin,
pembelajaran yang mendalam, kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami, pembelajaran algoritma dan analisa data;
Perangkat keras komputer untuk komputasi; Perangkat keras komputer untuk komputasi awan; Perangkat keras komputer
untuk komputasi latency rendah dan bandwith tinggi; Perangkat keras komputer untuk komputasi melalui jaringan global dan
lokal; Perangkat keras komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel; Perangkat keras untuk mendeteksi obyek, gerakan tubuh
pengguna dan perintah; Perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data, gambar, audio, video, dan konten
multimedia; Perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suaro, data, atau gambar; Perangkat kontrol elektronik untuk antar
muka dan kontrol komputer dan komputer global dan jaringan telekomunikasi dengan siaran dan perlengkapan televisi dan
kabel; Perangkat lunak aplikasi untuk ponsel pintar; Perangkat lunak aplikasi web; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang
dapat diunduh untuk digunakan sehubungan dengan pengujian penyakit menular; Perangkat lunak komputer dalam bentuk
perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk mengontrol pengoperasian peralatan audio dan video dan untuk
melihat, mencari dan / atau membaca suara, video, televisi, film, foto dan gambar digital lainnya dan konten multimedia
lainnya; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk mengunduh,
mentransmisikan, menerima, memproses, membaca, menonton, dan mengendalikan aplikasi, data elektronik, gambar, file
audio dan video; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk
mereproduksi, memproses dan mengalirkan konten audio, video dan multimedia dan untuk panggilan audio, panggilan video
dan kolaborasi jarak jauh; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
melakukan atau mencari kinerja pekerjaan, usaha atau proyek dengan imbalan uang atau nilai; Perangkat lunak komputer dan
perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mempromosikan jasa pihak lain; Perangkat lunak komputer dan
perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menemukan pekerjaan, usaha atau proyek atas dasar permintaan;
Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan area pasar online
untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat
diunduh yang memungkinkan urun daya (crowdsourcing) permintaan yang berhubungan dengan kinerja pekerjaan, usaha atau
proyek; Perangkat lunak komputer dan program komputer yang dapat diunduh untuk manajemen database, membuat lembar
lajur (spreadsheet) elektronik, mendesain, membuat, mengedit dan mempublikasikan dokumen, pencatatan, email,
memasukkan ke dalam kalendar, manajemen kontak, membuat grafik presentasi, publikasi desktop, manajemen dokumen,
pemrosesan kata, mengirim pesan instan, protokol suara melalui internet (VOIP), konferensi video, konferensi audio,
menggunakan bersama-sama aplikasi, memastikan keamanan jaringan komputer, dan menyediakan deteksi dan pencegahan
intrusi jaringan komputer; Perangkat lunak komputer pengenalan pola; Perangkat lunak komputer sosial interaktif untuk
memperoleh kembali dan menampilkan transit publik, navigasi, geografis, peta dan informasi perjalanan; Perangkat lunak
komputer sosial interaktif untuk memungkinkan transmisi informasi transit publik, pemetaan, navigasi, lalu lintas, rute dan
informasi yang diminati ke jaringan telekomunikasi, telepon selular, perangkat navigasi dan perangkat bergerak dan genggam
lainnya; Perangkat lunak komputer sosial interaktif yang memungkinkan pertukaran informasi antar para pengguna; Perangkat
lunak komputer untuk digunakan dalam mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, mereproduksi, memproses, streaming,
memutar dan meninjau audio, video, gambar dan konten multimedia lainnya pada perangkat elektronik digital; Perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam meninjau, menyimpan, mengatur, dan memutar konten audio dan video; Perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam menyediakan jaringan komputasi awan yang aman; Perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam streaming konten audio visual; Perangkat lunak komputer untuk hiburan interaktif, yang memungkinkan
pengguna untuk menyesuaikan pengalaman melihat, mendengar, dan bermain dengan memilih dan mengatur tampilan dan
pertunjukan elemen audio, video dan audiovisual; Perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial dan berinteraksi dengan
komunitas online; Perangkat lunak komputer untuk komputasi kognitif, pembelajaran yang mendalam, kecerdasan buatan;
Perangkat lunak komputer untuk komputasi melalui jaringan global dan lokal; Perangkat lunak komputer untuk komunikasi
data nirkabel untuk menerima, memproses, mentransmisikan, dan menampilkan informasi olahraga/ lemak tubuh / BMI;
Perangkat lunak komputer untuk manajemen sumber daya manusia; Perangkat lunak komputer untuk memodifikasi audio,
video, dan konten audio-visual; Perangkat lunak komputer untuk memodifikasi dan memungkinkan transmisi konten dan data
video, audio, audio visual dan video; Perangkat lunak komputer untuk mengawasi pengoperasian perangkat audio dan video
dan untuk melihat, mencari, dan/atau memainkan audio, video, televisi, film, gambar-gambar digital lainnya, dan konten
multimedia lainnya; Perangkat lunak komputer untuk mengirim, menerima, memproses, membaca dan menonton, dan untuk
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kontrol file aplikasi, data elektronik, gambar, audio dan video; Perangkat lunak komputer untuk mengontrol pengoperasian
apparatus audio dan video dan untuk melihat, mencari dan/atau membaca suara, video, televise, film, fotograf dan gambar
digital lainnya dan muatan multimedia lainnya; Perangkat lunak komputer untuk menyediakan jaringan komputasi yang aman;
Perangkat lunak komputer untuk menyiarkan klip video, klip audio, gambar, foto, dan konten multimedia lainnya melalui
jaringan internet dan komunikasi lainnya; Perangkat lunak komputer untuk mereproduksi, memproses dan menyalurkan audio,
video dan muatan multimedia dan panggilan audio dan kolaborasi jarak jauh; Perangkat lunak komputer untuk pembelajaran
mesin, permintaan data, dan analisa data; Perangkat lunak komputer untuk pengelolaan peralatan komunikasi audio dan
video; Perangkat lunak komputer untuk penggalian data; Perangkat lunak komputer untuk pengumpulan, pengelolaan,
pengeditan, pengorganisasian, modifikasi, transmisi, pembagian, dan penyimpanan data dan informasi; Perangkat lunak
komputer untuk representasi grafis atas data; Perangkat lunak komputer untuk streaming konten media audio visual melalui
Internet dan ke perangkat elektronik digital seluler; Perangkat lunak komputer untuk telekomunikasi nirkabel untuk digunakan
dengan perangkat/alat nirkabel; Perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia;
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk pengelolaan peralatan komunikasi audio dan video;
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan direkam untuk koleksi, kompilasi, memproses, transmisi, dan diseminasi
data Sistem Pencari Posisi Global (GPS) untuk digunakan pada perangkat tetap, bergerak dan genggam; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk berkomunikasi secara langsung dengan ahli jasa keuangan; Perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh untuk melakukan transaksi akun, perdagangan sekuritas, riset, analisa, dan aktivitas manajemen
portofolio, semua dalam bidang investasi dan keuangan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk melihat dan
menelusuri informasi, foto, ulasan, peringkat atau nilai bisnis dan organisasi; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk mengakses, melihat, mengunduh, menggunakan bersama-sama, mengelola, dan menyimpan data akun, berita, riset,
dan informasi dalam bidang investasi dan keuangan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menghubungkan,
mengoperasikan, dan mengelola perangkat bergerak yang diaktifkan dengan internet of things (IoT) bergerak; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk perantara dan perdagangan investasi, sekuritas, saham, obligasi, investasi modal,
komoditas, dan ekuitas; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh yang memungkinkan komputer, desktop, laptop, dan
perangkat tipis untuk terhubung dari jarak jauh ke workstation; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu,
perangkat lunak simulasi rekayasa dengan bantuan komputer; Perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan jaringan
komputer global dan blockchains; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global
dan perangkat nirkabel; Perangkat lunak seluler yang dapat diunduh; Perangkat lunak telekomunikasi yang dapat diunduh
untuk penyediaan komunikasi video dan audio, kolaborasi, menggunakan dokumen secara bersama-sama, telekonferensi,
streaming acara dan konten, webinar, dan konferensi video, audio dan web; Perangkat lunak untuk kontrak pintar; Perangkat
lunak untuk pemutar audio dan/atau video.; Perangkat lunak untuk streaming audio visual dan konten multimedia melalui
internet dan jaringan komunikasi global; Perangkat lunak untuk streaming konten audio visual dan multimedia ke perangkat
elektronik digital seluler; Perangkat lunak untuk telepon genggam; Perangkat lunak visi komputer untuk memperoleh,
memproses, menganalisa dan memahami gambar digital dan mengekstraksi data visual; Perangkat lunak visi yang dapat
diunduh dan direkam yang menggunakan kecerdasan buatan untuk melihat dan menginterpretasi data, menghubungkan
dengan perangkat keras dan menyimpan, mengelola dan memproses data di awan; Perangkat lunak yang dapat didownload
untuk menciptakan, mengedit, meng-upload, memposting, menunjukkan, menampilkan, berbagi, dan melihat media elektronik,
klip audio, klip video, dan teks melalui internet; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk platform perdagangan
untuk berdagang, mengirim, menerima, menerima dan mentransmisikan mata uang, mata uang digital, mata uang kripto,
token blockchain, dan aset digital lainnya, dan pengelolaan transaksi pertukaran; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
manajemen inventaris berbasis blockchain; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memelihara, mengelola, menganalisa,
mengenkripsi, dan otentikasi pengguna data digital; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menyediakan keamanan
antarmuka akses tunggal (single sign-on) pada desktop, server, alat yang dapat dibawa-bawa, alat jaringan dan jaringan
antarmuka; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk otentikasi akses tunggal (single sign-on), manajemen identitas,
manajemen privasi data, dan pengumpulan persetujuan; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pengumpulan data dan
penggunaan data dalam bidang periklanan dan pemasaran digital; Perangkat lunak yang dapat memprogram mikroprosesor;
Perangkat lunak yang menyediakan dompet digital.; Perangkat navigasi Global Positioning System [GPS]; Perangkat nirkabel
untuk pertukaran data; Perangkat pelacakan dan lokasi Global Positioning System [GPS]; Perangkat pelacakan kendaraan
terdiri dari perangkat lunak komputer dan perangkat keras komputer, sensor, transmiter, penerima dan penerima pencari
posisi satelit global, semua untuk digunakan berhubungan dengan pelacakan kendaraan dan memonitor kendaraan;
Perangkat pendengar nirkabel; Perangkat periferal untuk komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat
elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, televisi, set top box, serta pemutar
dan perekam audio dan video; Perangkat rekam gambar suara digital; Perangkat speaker atau audio; Perangkat
telekomunikasi, yaitu satelit-satelit, gateway dan stasiun satelit serta alat pengatur dan bagiannya; Perangkat visual interaktif
digital; Perangkat yang dapat dipakai untuk mengendalikan komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, jam tangan
pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan video, televisi, set top box, speaker, amplifier,
sistem home theatre, dan sistem hiburan; Perangkat-perangkat lunak penerapan yang dapat dipindah-pindahkan untuk
perkakas-perkakas pemantauan air dan perkakas-perkakas untuk mendeteksi kebocoran; Peranti lunak komputer untuk
pengiriman elektronik data, gambar, dan dokumen, audio, video dan multimedia lain melalui jaringan komputer global; Peranti
lunak komputer yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pengalaman melihat, mendengarkan dan bermain
dengan memilih dan mengatur tampilan dan kinerja element audio, video, dan audiovisual oleh pengguna di bidang musik,
video, olahraga, berita, ulasan, cuaca, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness); Periferal yang dapat
dikenakan untuk digunakan dengan komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, jam tangan pintar, kacamata
pintar, cincin pintar, earphone, headphone, televisi, set top box, dan pemutar dan perekam audio dan video; Perkakasperkakas pemantauan air dan perkakas-perkakas untuk mendeteksi kebocoran; Perkakas-perkakas penghubung (konektor)
kabel listrik; Perluasan, alat dan utilitas sistem komputer dalam bidang perangkat lunak aplikasi untuk menghubungkan
komputer pribadi, jaringan, aparatus telekomunikasi dan aplikasi jaringan komputer global; Pesawat dan perkakas ilmu
pengetahuan, pelayaran, survei, fotografi, sinematografi, optik, penimbang, pengukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan),
pertolongan jiwa dan pendidikan; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, survei, fotografi,
sinematografi, audiovisual, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan jiwa
dan pengajaran; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, survey, fotografi, sinematografi, audiovisual,
optic, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inpseksi untuk untuk melakukan, mengalihkan, mengubah,
mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik; Pheriperal audio; Pipa saluran kabel listrik;
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Piranti keras komputer dan alat pengendali jarak jauh untuk mengendalikan pengoperasian televisi, monitor video, kotak
konverter, audio, video, dan alat pemutar media dan alat perekam media, alat pemutar permainan, sistem hiburan, sistem
teater rumah, penghubung otomatisasi rumah, dan alat elektronik konsumen dan display; Piranti lunak komputer yang
digunakan untuk pengendalian informasi yang dikendalikan melalui suara dan asisten.pribadi, yaitu, alat pengeras suara pintar
dengan kemampuan asisten pribadi virtual yang terkoneksi dengan cloud dan dikendalikan melalui suara; Piranti lunak untuk
melakukan konferensi audio dan video, komunikasi video dan suara, pengiriman pesan singkat, layanan komunikasi Voice
over Internet Protocol (VoIP), saling berbagi aplikasi, saling berbagi desktop komputer, manajemen kehadiran, manajemen
dokumen, integrasi aplikasi; Piranti lunak untuk melakukan proses panggilan melalui transmisi audio, data, video, dan lalu
lintas suara; Piranti lunak untuk memudahkan pengunggahan, posting, menampilkan, memberi tag, mengedit, mengatur, dan
mentransmisikan gambar serta karya audio visual; Piranti lunak untuk mengirim dan menerima pesan-pesan elektronik, grafik,
gambar, konten audio dan audio visual melalui jaringan komunikasi global; Piranti lunak untuk pemrosesan gambar, grafik,
audio, video dan teks; Piranti lunak yang bisa diunduh, yaitu, piranti lunak pesan instan, piranti lunak berbagi file, piranti lunak
komunikasi untuk pertukaran data, audio, gambar dan grafik video melalui komputer secara elektronik, seluler, jaringan
nirkabel dan komunikasi; Platform arsitektur terbuka untuk keamanan elektronik dan otomatisasi aplikasi di industri
pertambangan terdiri dari, yaitu, suatu server pusat, suatu perangkat lunak untuk mengelola, modul gateway, probe jaringan,
node nirkabel, modem kendaraan, pemancar-penerima dan antarmuka kendaraan, modul lampu pada topi dan modul jaringan
sensor; Platform perangkat keras dan perangkat lunak komputer menampilkan tampilan interaktif, sistem pengontrol, dan
perangkat pengontrol, sistem peringatan, konektivitas, komputer onboard, dan GPS untuk kendaraan, kendaraan yang
terhubung, kendaraan yang dikemudikan secara mandiri, dan kendaraan tanpa pengemudi; Platform perangkat lunak
arsitektur terbuka otomatis untuk industri pertambangan terdiri dari suatu server pusat jaringan, suatu perangkat lunak
manajemen jaringan, gateway untuk modul router jaringan, node nirkabel, modul router jaringan, modem kendaraan,
pemancar-penerima kendaraan dan sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk kendaraan, modul lampu pada topi,
sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk penambang dan modul jaringan sensor, modul router jaringan yang
menyampaikan informasi dari sensor yang ditempatkan di tambang ke server pusat jaringan; Plotter; Power inverter; Power
supply dvb; Probe untuk penguji sirkuit terpadu, semikonduktor dan jaringan telekomunikasi, alat dan instrumen elektronik,
elektronik opto, fotonik, dan penguji skala nano, sinyal, gambar dan pengukur, yaitu amplifier, attenuator, filter dalam bentuk
pengolah sinyal yang berfungsi untuk menghilangkan komponen frekuensi yang tidak diinginkan dari sinyal, untuk
menambahkan yang diinginkan atau keduanya, mengondisikan dalam bentuk alat yang digunakan untuk persiapan sensor
sinyal output untuk pengolahan, konverter, mixer dalam bentuk perangkat untuk membuat frekuensi baru dari dua atau lebih
sinyal untuk diaplikasikan, modulator dalam bentuk peralatan untuk memvariasikan satu atau lebih sifat gelombang periodik
untuk membawa sinyal, demodulator, prescaler, pembagi dalam bentuk peralatan untuk menggabungkan sebagian dari sinyal
dalam saluran transmisi ke port yang memungkinkan sinyal porsi untuk digunakan pada sirkuit lain, penggabung dalam bentuk
peralatan untuk menggabungkan sinyal di port ke dalam sinyal yang sudah ada dalam saluran transmisi, isolator dalam bentuk
peralatan 2 port non-resiprokal yang memungkinkan sinyal untuk melintas hanya dalam satu arah, sirkulator dalam bentuk
peralatan multi-port non-resiprokal di mana sinyal yang memasuki port apa pun ditransmisikan hanya ke port berikutnya
secara rotasi, pembatas dioda terpadu, sakelar dan router untuk melakukan pembangkitan sinyal, pengolahan sinyal,
penguatan sinyal, konversi sinyal dan kontrol sinyal; Program computer, perangkat lunak computer, rekaman audio dan/atau
video; Program perangkat lunak algoritma untuk mengoperasikan dan mengontrol komputer; Program perangkat lunak aplikasi
pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; Program perangkat lunak aplikasi pintar, dapat diunduh untuk terminal nirkabel;
Program permainan video interaktif yang dapat diunduh; Prosesor data dan sinyal digital dan optikal; Publikasi elektronik yang
dapat diunduh dalam area aparatus dan perangkat elektronik, semikonduktor, dan elektronik terpadu, komputer,
telekomunikasi, hiburan, teleponi, dan telekomunikasi dengan kabel dan nirkabel; Publikasi elektronik yang dapat diunduh
dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan
komunikasi nirkabel.; Publikasi elektronik yang dapat diunduh di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan
genetika asam nukleat; Publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, brosur, berita berkala, laporan, dan bahan pendidikan
dan pengajaran dalam bidang investasi dan keuangan; Pustaka perangkat lunak untuk digunakan dalam analisa data; Pustaka
perangkat lunak untuk digunakan dalam mendesain dan mengembangkan algoritma pembelajaran mesin dan jaringan saraf
dalam; Rangkaian chip; Rangkaian rekaman suara musikal; Ransel dan tas bawaan terutama yang diadaptasi untuk
membawa komputer; Ransel dan tas jinjing khusus diadaptasi untuk membawa komputer; Rekaman audio dan video yang
menampilkan hiburan musik dan musik; Rekaman audio visual yang menampilkan film dan program hiburan yang
menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang dewasa muda; Rekaman audio yang dapat
diunduh; Rekaman audiovisual yang menampilkan hiburan musik dan musikal; Rekaman compact [musik]; Rekaman video
yang dapat diunduh menampilkan musik dan hiburan musik; Rel MCB; Respirator wajah elastomer selain untuk pernapasan
buatan; Ruter, sakelar, hub dan server pengoperasian perangkat lunak; SEKUN KABEL; SELONGSONG KABEL; SISTEM
PANGGILAN NIRKABEL; Sandaran penyangga yang diadaptasikan untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile;
Sarung untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Sekuensing generasi berikutnya (NGS) prosesor data
bioinformasi skuensing generasi berikutnya di bidang sekuensing, genotipe, penguiian genetik, dan genetika asam nukleat;
Selongsong sambungan untuk kabel listrik; Seperangkat pesawat telepon tanpa kabel; Serangkaian data kriptografi yang
dapat diunduh untuk menerima dan membelanjakan mata uang kripto; Set-top box yang memiliki kemampuan mengenali
suara; Sirkuit manajemen baterai; Sirkuit terintegrasi (IC) di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika
asam nukleat; Sirkuit terpadu, chip, modul, pengendali untuk komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi,
navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya yang memanfaatkan teknologi pita lebar
ultra di dalamnya, yaitu, telepon selular pita lebar ultra, radar pita lebar ultra dan sistem penentuan posisi pita lebar ultra;
Sistem Penentuan Posisi Global; Sistem alat pemadam api secara otomatis untuk perlindungan dari api; Sistem baterai yang
dapat diperbarui untuk menyediakan daya cadangan; Sistem kabel gantung (listrik),; Sistem keamanan untuk perangkat keras
dan perangkat lunak komputer; Sistem komponen audio terdiri dari pengeras suara kitar (surround sound), pengeras suara,
tuner, sound mixers, alat untuk menyamakan suara speaker (equalizer), perekam audio, alat penerima radio; Sistem
konferensi video dan audio yang terdiri dari peralatan endpoint (titik terakhir di mana pesan itu diterima), port daya dan
Ethernet, telepon IP, kamera, display, pencahayaan, speaker, mikrofon, dan proyektor; Sistem konferensi video dan audio
yang terdiri dari perangkat endpoint, port daya dan Ethernet, telepon IP, kamera, display, pencahayaan, speaker, mikrofon,
dan proyektor, kursi dan meja konferensi, yang semuanya dijual sebagai satu unit; Sistem memori untuk komputer; Sistem
menarik dan mengulur kabel listrik; Sistem multi kamera untuk digunakan dalam kendaraan; Sistem navigasi transit publik
meliputi tampilan peta digital interaktif, instruksi interaktif dan informasi yang dihasilkan oleh pengguna; Sistem pencitraan
video; Sistem pengeras suara; Sistem penghantar listrik tertutup dengan bahan pvc dan tembaga sebagai bahan penghantar
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listrik (Enclosed conductor system); Sistem perkabelan listrik; Sistem suara terdiri dari remote control, amplifier, pengeras
suara dan komponennya; Sonar; Speaker [peralatan audio]; Speaker audio pintar; Stasiun cadangan darurat untuk pengisian
baterai; Suar pensinyalan LED; Tabung sinar-X tidak untuk tujuan medis; Tali jam tangan dengan fungsi sebagai alat
komunikasi tanpa kabel dengan terminal-terminal elektronik seperti telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet, PDA,
komputer-komputer; Tampilan OLED; Tampilan QLED; Tampilan virtual dan tampilan penggabungan antara obyek virtual
dengan obyek nyata/realita (augmented reality), kacamata, pengontrol, dan headset; Tas komputer dan ransel yang diadaptasi
untuk membawa komputer; Telepon nirkabel; Televisi QLED; Televisi dioda kuantum dot pemancar cahaya; Terminal
komunikasi yang terdiri dari peranti keras dan/atau peranti lunak komputer untuk menyediakan video, audio, data, permainan
video dan komunikasi telepon dan/atau transmisi; Terminal–terminal portabel untuk penggunaan pribadi untuk merekam/
mengatur/ mentransmisikan/ mengendalikan/ mereview kesehatan dan perawatan kesehatan, dan menerima teks, data,
gambar, file audio; Timbangan; Timbangan analitik; Timbangan diet; Timbangan digital (Digital Balance); Timbangan duduk;
Timbangan fitness; Timbangan gantung [timbangan tuas]; Timbangan kamar mandi elektronik; Timbangan kue; Timbangan
presisi; Timbangan compact (kecil); Transmisi nirkabel untuk digunakan dalam mobil untuk pelacakan, pemantauan dan
diagnosis perawatan kendaraan dan untuk memberikan informasi kepada pengemudi [sehubungan dengan otomobil]; Tutup
pelindung untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Unit head (kepala) audio visual; Unit transmisi audio;
Wadah/tempat untuk membawa, pegangan, wadah/tempat pelindung dan sandaran/penyangga dengan tampilan/dengan fitur
konektor untuk catu daya, adaptor, alat pengeras suara pengisi daya dengan baterei, yaitu, komputer laptop, komputer tablet,
telepon mobile; Webcast dan podcast yang dapat diunduh yang menampilkan audio, video, dan siaran multimedia lainnya
yang dapat diunduh di bidang musik, televisi, film, buku, berita, konser, radio, olahraga, permainan, acara budaya, dan
program terkait hiburan dan pendidikan; Woofer; adapter jaringan komputer; adapter tanpa kabel untuk komputer; adaptor
kabel; adaptor kartu komputer; adaptor telepon; adaptor untuk laptop; agitator magnetik untuk penggunaan laboratorium;
akselerator grafis; aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone (earphone cushions), bantalan earphone (earphone pads), dan
kabel ekstensi earphone (earphone cases); aksesoris headphone, yaitu, bantal headphone (headphone cushions), bantalan
headphone (headphone pads), dan kabel ekstensi headphone; alarm asap; alarm gas; alarm keamanan; alarm pintu
elektronik; alarm, sensor alarm, dan sistem pemantauan alarm; alas kaki untuk perlindungan dari bahaya biologis; alas kaki
untuk perlindungan terhadap api; alas kaki untuk perlindungan terhadap iradiasi; alas kaki untuk perlindungan terhadap
kecelakaan; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; alas kaki untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; alas kaki untuk perlindungan terhadap tumpahan bahan kimia; alas mouse; alat analisis
kelembaban kulit, bukan untuk keperluan medis; alat analisis makanan; alat dan instrumen multimedia; alat dan instrumen
pengajaran; alat dan instrumen pensinyalan; alat dan instrumen radio; alat dan instrumen survei; alat dan instrumen untuk
fisika; alat dan instrumen untuk memindai mikroskop konduktansi ion; alat dan instrumen untuk memindai mikroskop probe;
alat dan instrumen untuk mengukur dan mengendalikan; alat dan instrumen untuk mentransfer, menerima dan menyimpan
suara, gambar dan data, baik dalam bentuk digital maupun analog; alat dan instrumen untuk merekam, mengirim atau
mereproduksi suara atau gambar; alat dan instrumen untuk merekam, mentransmisikan, mereproduksi, atau memproses
suara, gambar, atau data; alat dan instrumen untuk mikroskop; alat dan instrumen untuk pemindaian mikroskop ion; alat
elektro-dinamis untuk kendali jarak jauh sinyal; alat elektronik Global Positioning System [GPS]; alat elektronik genggam untuk
penerimaan dan/atau pengiriman data nirkabel, terutama pengiriman dan penerimaan pesan-pesan, video-video, suara-suara;
alat fotokopi; alat holografi; alat identifikasi hewan elektronik; alat informasi yang berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio
pengontrol suara dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk mengakses dan menelusuri database online,
situs web, telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer portabel untuk dokumen, berkas,
dan informasi atas perintah yang disimpan lainnya; alat informasi yang berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio pengontrol
suara dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk mengirim (streaming) dan memainkan audio, video, dan
konten multimedia, untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar DVD, alat pemutar media portabel, dan
alat untuk mengirim (streaming) media digital; alat informasi yang berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio pengontrol suara
dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk menyediakan jasa pelayanan pengurus (concierge) pribadi untuk
pihak lain yang diinisiasikan oleh perintah pengontrol-suara melalui suatu telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar,
komputer genggam, komputer portabel, yaitu, menambah dan mengakses janji bertemu dengan kalendar, alarm,
penghitung/pengatur waktu (timers), pengingat (reminders) dan membuat reservasi restoran, perjalanan, dan hotel; alat
ionisasi tidak untuk pengolahan udara atau air; alat kemudi, otomatis, untuk kendaraan; alat kendali jarak jauh *; alat kendali
jarak jauh untuk mengendalikan komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat
dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan video, televisi, set top
box, speaker, amplifier, sistem home theatre, dan sistem hiburan; alat kendali jarak jauh untuk mengontrol komputer, telepon
seluler, perangkat elektronik mobile, perangkat elektronik yang dapat dikenakan, jam tangan pintar, kacamata pintar, alat
pemutar dan alat perekam audio dan video, televisi, alat pengeras suara, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan;
alat komunikasi data yang mengirimkan data dan informasi ke database; alat kontrol elektronik [EKG] untuk lampu LED dan
lampu; alat kontrol elektronik untuk robot; alat kontrol jarak jauh untuk kompresor; alat kontrol jarak jauh untuk membuka dan
menutup pintu; alat kontrol jarak jauh untuk membuka dan menutup pintu kendaraan; alat kontrol jarak jauh untuk pompa
vakum; alat kontrol keamanan; alat kontrol pencahayaan; alat kromatografi cair untuk penggunaan laboratorium; alat
kromatografi untuk penggunaan laboratorium; alat magnetic resonance imaging [MRI], bukan untuk tujuan medis; alat navigasi
satelit; alat navigasi untuk kapal; alat pelindung diri (APD); alat pemantauan untuk perangkat yang mendukung Internet of
Things [IoT]; alat pemantauan, selain untuk keperluan medis; alat pembayaran elektronik dan terminal untuk tempat
penyelesaian transaksi jual beli; alat pembersih kepala magnetik; alat pembicara; alat pemusatan untuk transparansi fotografi;
alat penahan kabel listrik; alat penarik kabel listrik; alat pendengar untuk komunikasi jarak jauh; alat pendeteksi asap dan
karbon monoksida; alat pendeteksi ranjau; alat penerima audio dan video; alat pengacau radar; alat pengajaran; alat
pengajaran audiovisual; alat pengatur, listrik; alat pengembangan perangkat lunak; alat pengembangan perangkat lunak
komputer; alat pengendali listrik dan elektronik untuk pintu garasi; alat pengkait kabel listrik; alat pengolah data; alat pengolah
data dan komputer; alat pengolah data elektronik; alat pengolah kata; alat pengontrol (termostat) ; alat pengontrol jaringan;
alat pengontrol manajemen jaringan; alat pengontrol otomatis dan monitor jarak jauh untuk keperluan mengukur, monitoring
dan mengontrol untuk pendingin udara; alat pengujian genetik untuk tujuan ilmiah; alat pengukur kecepatan; alat pengukur
kecepatan [fotografi]; alat pengukur luminescence; alat pengukur panjang; alat pengukur radiasi; alat pengukur radioaktivitas;
alat pengukur suara; alat pengukur untuk pengeluaran parfum dalam jumlah yang terukur; alat pengukur volume aliran udara;
alat pengukur, listrik; alat pengulang jaringan nirkabel; alat pengurai listrik; alat penulis sandi magnetik; alat penyalaan, listrik,
untuk menyalakan dari kejauhan; alat penyangga kabel listrik; alat perekam dan reproduksi suara; alat perekam data untuk
pengiriman dan penyimpanan antara alat memori elektronik melalui kabel atau tanpa kabel; alat perekam suara; alat perekam
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suara dan gambar; alat perluasan jaringan nirkabel; alat poin akses nirkabel (WAP); alat spektrograf; alat stereoskopik; alat
telegraf manual; alat telemetering; alat telemetering kendali jarak jauh; alat transmisi suara; alat uji dan pengukuran, yaitu satu
kotak pengujian yang berisikan sumber sinyal dan penganalisis sinyal untuk menguji disain dan alat komunikasi nirkabel dan
gelombang mikro; alat uji semi-konduktor; alat ukur; alat ukur dan instrumen; alat ukur elektromagnetik; alat ukur radiasi; alat
ukur radioaktivitas; alat ukur resistensi; alat ukur tinggi badan; alat untuk fermentasi [alat laboratorium]; alat untuk memantau
dan merekam kinerja mesin; alat untuk memeriksa keaslian uang kertas; alat untuk memproses pembayaran elektronik; alat
untuk memproses, mentransmisikan dan menyimpan informasi basis data; alat untuk memverifikasi data pada kartu yang
dikodekan secara magnetis; alat untuk menganalisis gas; alat untuk mengedit film sinematografi; alat untuk mengembangkan
film; alat untuk mengembangkan foto; alat untuk mengendalikan listrik statis; alat untuk mengganti jarum pemutar rekaman;
alat untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengumpulkan, mengatur atau mengendalikan listrik; alat untuk
menghasilkan gambar; alat untuk menghasilkan gambar virtual; alat untuk menghasilkan karakter; alat untuk menghasilkan
kebisingan; alat untuk menguji detektor asap menggunakan semprotan aerosol; alat untuk menguji detektor karbon monoksida
menggunakan semprotan aerosol; alat untuk menguji detektor panas menggunakan semprotan aerosol; alat untuk menguji
makanan; alat untuk menguji rem kendaraan; alat untuk menguji transmisi kendaraan; alat untuk mengukur kecepatan ayunan
golf; alat untuk mengukur ketebalan kulit; alat untuk mentransmisikan program radio dan pesan relai radio; alat untuk merekam
dan mereproduksi ucapan; alat untuk merekam gambar; alat untuk merekam suara atau gambar; alat untuk merekam,
mengirim atau mereproduksi gambar; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi informasi; alat untuk merekam,
mengirim atau mereproduksi suara; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; alat untuk
merekam, mengirim atau mereproduksi suara, gambar dan data; alat untuk merekam, mengirim, memproses dan
mereproduksi suara, gambar atau data; alat untuk merekam, menyimpan, mengirim dan mereproduksi suara dan gambar; alat
untuk merekam, transmisi, penerimaan, pemrosesan atau reproduksi suara, gambar atau data; alat untuk penyiaran,
perekaman, transmisi atau reproduksi suara atau gambar; alat untuk penyiaran, perekaman, transmisi atau reproduksi suara,
data atau gambar; alat untuk reproduksi suara atau gambar; alat untuk transmisi suara atau gambar; amplifier; amplifier
akustik; amplifier audio; amplifier dan penerima audio; amplifier daya; amplifier daya MMIC; amplifier daya RF; amplifier gitar;
amplifier semi-konduktor optik; amplifier semikonduktor optik; amplifier stereo; amplifier untuk alat musik; amplifier untuk gitar
bass; analisa audio; analisa kuantum resonansi magnetik; analisis laboratorium penelitian untuk mengukur, menguji dan
menganalisis darah dan cairan tubuh lainnya; antarmuka untuk komputer; antarmuka untuk komputer, layar komputer, telepon
mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box,
serta pemutar dan perekam audio dan video; antarmuka untuk komputer, layar komputer, telepon seluler, perangkat elektronik
seluler, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta pemutar dan
perekam audio dan video; antarmuka untuk komputer, periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik digital mobile,
perangkat elektronik yang dapat dikenakan, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta alat pemutar dan
alat perekam audio dan video; antena; antena frekuensi radio; antena microwave; antena microwave untuk penerimaan data
satelit; antena mobil; antena pemancar gelombang radio; antena penerima siaran satelit; antena radar; antena radio; antena
radio dan televisi; antena satelit; antena sinyal radio; antena televisi; antena untuk jaringan telekomunikasi; antena untuk
peralatan komunikasi nirkabel; antena untuk peralatan radio; aparatus dan instrumen bahari; aparatus dan instrumen ilmiah,
optik, pengukur, pensinyalan dan pengecekan; aparatus dan instrumen xerografis; aparatus dan penerima telepon; aparatus
dan perlengkapan yang menyelamatkan jiwa; aparatus dubbing audio; aparatus frekuensi tinggi; aparatus komputasi awan;
aparatus pengatur panas; aparatus penguat gen untuk penggunaan laboratorium; aparatus pengukur fluida; aparatus
peralihan audio; aparatus sinyal kereta api, bercahaya atau mekanis; aparatus untuk merekam, transmisi , memanipulasi, dan
mereproduksi suara dan gambar; aparatus untuk merekam, transmisi menerima dan memanipulasi gambar dan data; aplikasi
(perangkat lunak) yang dapat diunduh untuk telepon pintar; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang
mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat lunak komputer untuk komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar,
monitor, layar, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi,
perangkat periferal komputer, pemutar media portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital; aplikasi perangkat lunak
ponsel yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat elektronik seluler dan perangkat elektronik portabel,
yaitu, telepon seluler, telepon selular, ponsel pintar, konsol permainan genggam, komputer tablet, komputer laptop, dan
komputer notebook; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler untuk memantau dan mengelola
informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak untuk layanan jejaring sosial melalui internet; aplikasi perangkat lunak untuk
pengumpulan dan pemrosesan data terkait tempat kerja, yaitu, data waktu karyawan, data tenaga kerja, data produk, data
produksi, dan data perusahaan, dan untuk manajemen personalia, dan untuk pengelolaan perangkat seluler, yaitu, aplikasi
perangkat seluler, sistem operasi seluler, keamanan pengguna, dan keamanan aplikasi perangkat lunak; aplikasi perangkat
lunak untuk perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak yang
dipasang pada komputer pribadi untuk mentransfer data musik dari komputer pribadi ke pemutar audio HDD (Hard Disk Drive);
aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik,
mobile dan online; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan dengan komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar,
monitor, layar, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi,
perangkat periferal komputer, pemutar media portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital; aplikasi seluler yang dapat
diunduh yang menampilkan konten hiburan, termasuk konten interaktif; aplikasi telepon selular untuk mengakses dan
streaming audio visual dan konten multimedia melalui internet dan jaringan komunikasi global; array berlebihan dari pengontrol
disk [RAID] independen; aturan pengukuran; audio dan video analog dan rekaman digital pada kaset, cakram, rekaman, DVD
dan CD, kaset, atau media perekaman lainnya; audio processor; audiometer; bagian komponen untuk antena; bahan dan
perangkat semikonduktor, yaitu, system daya dan nirkabel silikon karbida dan galium nitrida; baju zirah; baki laboratorium;
balon meteorologi; bantalan hidung sunglass; bantalan hidung untuk kacamata; bantalan lutut untuk pekerja; bantalan
pendingin komputer notebook; bantalan pengisian nirkabel untuk smartphone; barel lensa untuk mikroskop; batang pengukur;
baterai eksternal portabel; baterai galvanik; baterai isi ulang bertenaga surya; baterai laptop; baterai listrik isi ulang; baterai
lithium; baterai lithium-ion; baterai nikel-kadmium; baterai pengapian; baterai penyimpanan nikel-kadmium; baterai sekunder
lithium; baterai surya; baterai untuk alat bantu dengar; baterai untuk peralatan komunikasi audio dan video; baterai yang dapat
diisi ulang; benang pengenal untuk kabel listrik; berburu teropong; berenang mengapung untuk tujuan keamanan; betatron
industri; bevel geser; bingkai kacamata berlensa; bingkai untuk kacamata dan kacamata hitam; bingkai untuk kacamata hitam;
bingkai untuk transparansi fotografi; blok terminal tanah; boneka resusitasi [alat pengajaran]; botol media untuk penggunaan
laboratorium; botol reagen untuk penggunaan laboratorium; botol untuk penggunaan laboratorium; buffer komputer; buku
audio; buku audio untuk anak, dan film-film untuk anak yang terekam pada media optik; buku audio yang menampilkan konten
hiburan; buku elektronik non-fiksi yang direkam di media komputer; busur derajat [alat ukur]; busur derajat penuh; cadangan
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peralatan catu daya listrik selain generator; cakram audio; cakram audio kompak; cakram laser; cakram padat audio-video;
cartridge game untuk digunakan dengan peralatan game elektronik; case diadaptasi untuk komputer notebook; catu daya
elektronik untuk motor listrik; catu daya switching frekuensi tinggi; catu daya tegangan rendah; catu daya tegangan tinggi; catu
daya, listrik; cermin inspeksi; cermin inspeksi teleskopik untuk penggunaan otomotif; cermin untuk memeriksa pekerjaan;
cetakan holografik; chip enkripsi nirkabel untuk mengaktifkan otentikasi global dan audit konstan, dan menyimpan token
blockchain; chip komputer; chip silikon; chipset grafis; chipset grafis komputer; chipset komputer; chipset komputer untuk
digunakan dalam mentransmisikan data ke dan dari unit pemrosesan pusat; cincin pintar; cincin sizers; compact disc; compact
disc [audio-video]; compact disc [hanya membaca memori]; compact disc audio yang direkam yang menampilkan musik;
compact disc dan CD-ROM interaktif; compact disc yang direkam; corong untuk penggunaan laboratorium; countertops
laboratorium; crack meter [alat ukur]; database elektronik direkam pada media komputer; daun jendela [fotografi]; daun jendela
untuk kamera; deck dubbing cakram audio dan video; detektor gas yang mudah terbakar elektronik genggam; detektor gerak;
detektor inframerah; detektor panas; detektor radon; dimmer cahaya; disc rekaman suara; disk audio kosong; disk audio yang
direkam sebelumnya; disk game komputer; disk perekam, yaitu, disk audio dan video berupa rekaman suara; disk rekaman
kosong; displai elektronik dan komputer; display augmented reality yang dipasang di kepala; display holografik yang dipasang
di kepala; display kepala-up untuk kendaraan bermotor; dompet elektronik yang dapat diunduh yang digunakan untuk aplikasi
blockchain; dompet penyimpanan disesuaikan untuk compact disc; dompet perangkat keras cryptocurrency; dompet telepon
seluler; drive dalam keadaan solid; drive dan driver disk komputer; driver perangkat lunak; ducting untuk kabel listrik; dudukan
diadaptasi untuk PC tablet; dudukan disesuaikan untuk komputer tablet; dudukan disesuaikan untuk laptop; dudukan mikrofon;
dudukan penyangga, elektrik; dudukan ponsel untuk kendaraan; dudukan untuk peralatan fotografi; dudukan untuk telepon
seluler; duplikator piringan cakram (audio dan video); e-book yang menampilkan konten hiburan, direkam di media komputer;
earphone nirkabel; earphone untuk radio; elektroda grafit untuk digunakan dalam proses pembuatan baja; engsel untuk
bingkai kacamata; equalizers [peralatan audio]; face plate untuk telepon selular; file audio untuk mereproduksi suara latar
belakang; file audio yang dapat diunduh; file audiovisual yang dapat diunduh yang menampilkan animasi yang ditargetkan
terutama untuk anak-anak dan orang dewasa muda, dimana rekaman dan file audiovisual tersebut hanya yang berhubungan
dengan serial hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter
fiksi, diantaranya adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter sayuran antropomorfisme; file video dan audio yang
dapat diunduh; file-file audio, yaitu buku audio anak yang dapat diunduh; film pelindung diadaptasi untuk layar untuk komputer
tablet; film pelindung diadaptasi untuk smartphone; film pelindung disesuaikan untuk telepon seluler; film pelindung yang
disesuaikan untuk layar ponsel cerdas; film pemisahan warna; film slide, terbuka; film, gambar bergerak, dan film (movies)
yang menampilkan konten hiburan; filter antena; filter gelombang disesuaikan untuk digunakan dengan microwave; filter
kapasitansi induktansi; filter layar komputer; filter layar untuk komputer dan televisi; filter lensa untuk kamera; filter masker
pernapasan non medis; filter untuk antena; filter untuk masker pernapasan non medis; firmware komputer; flare jalan raya,
tidak meledak atau kembang api; fobs kunci elektronik menjadi alat kendali jarak jauh; frame monitor komputer; frame untuk
kacamata dan pince-nez; freeware; galvanometer; gambar holografik; gasifiers untuk penggunaan laboratorium; gasometer
[alat ukur]; gateway cerdas untuk analisis data waktu-nyata; gelang pintar yang mengkomunikasikan data ke perangkat
elektronik lainnya; gelang pintar yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar; gelas gletser; gelas ukur; gelas untuk
penggunaan laboratorium; gembok, elektronik; gender changers [adapter kabel] untuk telepon seluler; generator frekuensi
tinggi selain untuk penggunaan medis; generator fungsi; generator medan magnet selain untuk penggunaan medis; generator
pulsa selain untuk penggunaan medis; generator pulsa untuk penghitung revolusi elektronik; generator sinyal; go / no-go
gauges; go / no-go plug gauges; gravimeters; grid dip meter; groupware komputer; gulungan [fotografi]; gulungan kabel
ekstensi; gulungan kabel yang dilengkapi soket listrik [koneksi listrik]; gulungan magnetik; gulungan tersedak untuk digunakan
dalam peralatan listrik; gulungan untuk kamera; gyrocompasses; gyrometer; handset telekomunikasi seluler; handset telepon
yang menggabungkan mikrofon; hard disk untuk komputer; hard drive untuk komputer; headphone; headphone dengan radio
built-in; headphone in-ear; headphone musik; headphone nirkabel; headphone nirkabel dengan radio built-in; headphone
peredam bising; headphone stereo; headset; headset handsfree untuk telepon seluler; headset nirkabel; headset nirkabel
untuk digunakan dengan smartphone; headset nirkabel untuk digunakan dengan telepon seluler; headset nirkabel untuk
telepon seluler, ponsel pintar dan komputer tablet; headset tanpa kabel untuk smartphone; headset telepon; headset untuk
game realitas virtual; headset untuk telepon; headset untuk telepon seluler; heat sink untuk digunakan di komputer; heliograf;
helm berkuda; helm hoki; helm pelindung; helm pelindung untuk anak-anak; helm pelindung untuk olahraga; helm pelindung
untuk pengendara; helm pelindung untuk pengendara sepeda; helm pelindung untuk pengendara sepeda motor; helm
pelindung untuk tinju; helm pengaman; helm penyolder; helm skateboard; helm ski; helm snowboarding; helm softball; helm
untuk hoki es; helm untuk pengendara sepeda motor; hidrofon; hidrometer; higrometer; hologram; hologram yang dihasilkan
komputer [CGH]; hub jaringan komputer; hub, sakelar, dan router jaringan komputer; iluminometer; indikator kecepatan;
indikator kemiringan; indikator level; indikator level oli untuk kendaraan; indikator tingkat bahan bakar untuk kendaraan;
induktor [listrik]; inkubator untuk kultur bakteri; inkubator untuk penggunaan laboratorium; inlet, yaitu kepingan sirkuit terpadu
dengan antena dan tag eksternal dimana kepingan sirkuit terpadu tertanam; instalasi pemonitoran video; instrumen dan mesin
uji material; instrumen komunikasi satelit; instrumen matematika; instrumen meratakan; instrumen meteorologi; instrumen
modulasi kode pulsa untuk transmisi melalui satelit; instrumen navigasi; instrumen penempatan suara; instrumen pengujian
gas; instrumen pengujian material; instrumen radio tetap untuk transceiver data; instrumen telekomunikasi digital; instrumen
telekomunikasi untuk digunakan dalam jaringan radio seluler; instrumen untuk mengukur panjang; instrumen yang
mengandung kanta mata; insulator untuk listrik; interferometer; interkom; inverter [listrik]; inverter surya; isolator sinyal proses;
jaket keselamatan; jaket pelampung untuk hewan peliharaan; jam tangan dengan fungsi komunikasi nirkabel; jam tangan
pintar; jam tangan pintar menggabungkan fungsi permainan elektronik; jam waktu terkomputerisasi dengan pengenalan sidik
jari; jam-jam tangan yang dilengkapi kamera; jaring pengaman; jaring untuk perlindungan terhadap kecelakaan; jaringan area
lokal; jaringan untuk interkoneksi sistem komunikasi; jarum suntik dispenser yang dapat digunakan kembali untuk penggunaan
laboratorium; jarum untuk pemain rekaman; jeck konektor untuk keperluan audio; jig [alat ukur]; joint meter [alat ukur]; joystick
untuk digunakan dengan komputer, selain untuk video game; kabel RCA; kabel USB untuk telepon genggam; kabel [listrik];
kabel adaptor listrik untuk headset; kabel adaptor untuk headphone; kabel aki; kabel antarmuka multimedia definisi tinggi;
kabel audio; kabel audio dan video; kabel baterai; kabel charger; kabel dan kabel listrik; kabel dan konektor audio dan speaker
listrik; kabel data; kabel data untuk digunakan dalam komputasi; kabel daya; kabel daya bawah air; kabel daya mobil; kabel
ekstensi listrik; kabel elektronik; kabel ethernet; kabel fleksibel; kabel gitar; kabel harness; kabel internet; kabel jack; kabel
jumper accu; kabel kacamata; kabel koaksial; kabel komputer; kabel komunikasi; kabel koneksi; kabel konektor telepon
seluler; kabel listrik; kabel listrik berisolasi mineral; kabel listrik berlapis plastik; kabel listrik untuk transmisi suara dan gambar;
kabel listrik yang dilapisi karet; kabel magnet; kabel micro USB; kabel mikrofon; kabel modem; kabel optik; kabel pembumian;
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kabel pengumpan; kabel printer; kabel relay radio; kabel resistensi; kabel serat optik; kabel sinkronisasi data; kabel starter
baterai; kabel starter untuk motor; kabel telegraf; kabel telekomunikasi; kabel telepon; kabel transmisi data; kabel universal
serial bus [USB]; kabel untuk kacamata dan kacamata hitam; kabel untuk kacamata hitam; kabel untuk kamera; kabel untuk
mengirim dan menerima sinyal televisi kabel; kabel untuk sistem transmisi sinyal listrik; kabel untuk sistem transmisi sinyal
listrik dan optik; kabel untuk sistem transmisi sinyal optik; kabel untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan;
kabel untuk transmisi sinyal listrik; kabel untuk transmisi sinyal listrik atau optik; kabel untuk transmisi sinyal optik; kabel untuk
transmisi suara dan gambar; kabel vga; kabel, listrik; kabel, yaitu, kabel pengisian daya; kabel-kabel; kabinet aliran laminar
untuk penggunaan laboratorium; kacamata dan masker untuk perlindungan terhadap debu; kacamata hitam untuk binatang;
kacamata hitam untuk hewan peliharaan; kacamata multifokal; kacamata olahraga; kacamata opera; kacamata pelindung;
kacamata pelindung debu; kacamata pelindung untuk anjing; kacamata pelindung untuk hewan; kacamata pelindung untuk
hewan peliharaan; kacamata pembesar; kacamata pembesar [optik]; kacamata pintar; kacamata salju; kacamata scuba;
kacamata ski; kacamata untuk olahraga; kacamata untuk pengendara sepeda motor; kacamata untuk perlindungan terhadap
debu; kacamata visi malam; kalender desktop elektronik; kalender meja elektronik; kaliper geser; kalkulator; kalkulator
elektronik; kalkulator elektronik genggam; kalkulator meja elektronik; kalkulator saku; kalkulator saku elektronik; kamera digital
kompak; kamera helm; kamera inframerah; kamera multiguna; kamera retina, selain untuk penggunaan medis; kamera spion
untuk kendaraan; kamera video yang mentransmisikan gambar ke layar kendali nirkabel juga melalui kabel; kamera yang
diaktifkan gerak; kamus elektronik; kamus elektronik genggam; kapal pembakaran untuk penggunaan laboratorium; kartrid
permainan komputer; kartrid tinta, tidak terisi, untuk mesin fotokopi; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer; kartrid tinta, tidak
terisi, untuk printer dan mesin fotokopi; kartu WLAN (jaringan area lokal nirkabel); kartu [RAM] memori akses acak; kartu
antarmuka untuk komputer; kartu antarmuka untuk peralatan pemrosesan data; kartu bank yang dikodekan secara magnetis;
kartu biaya yang dikodekan secara magnetis; kartu debit yang dikodekan secara magnetis; kartu ekspansi memori; kartu
grafis; kartu grafis komputer; kartu hadiah yang dikodekan secara magnetis; kartu identifikasi elektronik; kartu identitas,
disandikan; kartu identitas, magnet; kartu jaringan antarmuka; kartu komputer jaringan area lokal [LAN]; kartu komputer
jaringan area lokal [LAN] untuk menghubungkan perangkat komputer portabel ke jaringan komputer; kartu kunci elektronik;
kartu kunci yang dikodekan secara magnetis; kartu memori IC [sirkuit terpadu]; kartu memori untuk kamera; kartu memori
untuk mesin video game; kartu microchip; kartu pembayaran yang dikodekan secara magnetis; kartu plug-in komputer; kartu
sirkuit terpadu; kartu sirkuit terpadu [kartu pintar]; kartu suara; kartu telepon magnetik; kartu yang dikodekan secara magnetis
untuk membawa data; kartu yang disandikan dan alat pembaca kartu yang disandikan; kaset audio; kaset audio dan pemutar
CD; kaset audio dan video yang menampilkan musik; kaset audio digital; kaset audio digital kosong; kaset audio digital yang
direkam sebelumnya; kaset audio kosong; kaset audio musik yang direkam sebelumnya; kaset audio non-musik yang direkam
sebelumnya; kaset audio yang direkam sebelumnya; kaset audio yang direkam sebelumnya menampilkan musik; kaset audio
yang menampilkan musik; kaset audio yang sudah direkam sebelumnya; kaset game komputer; kaset pembersih kepala
[perekaman]; kaset pembersih kepala untuk perekam kaset audio; kaset pembersih kepala untuk perekam video; kaset
permainan komputer; kasing dan penutup untuk laptop; kasing komputer; kasing kulit untuk telepon seluler; kasing untuk
kalkulator saku; kasing untuk membawa komputer seluler; kasus pelindung untuk asisten pribadi digital [PDA]; kasus
pelindung untuk pemutar MP3; kasus pelindung untuk telepon seluler; katup pengaman untuk penutup aliran dalam konstruksi
sumur [katup solenoid]; katup solenoid [sakelar elektromagnetik]; kawat sekering; kendali jarak jauh untuk proyektor; kendali
jarak jauh, baterai (battery packs), kabel listrik dan kabel elektronik, dan petunjuk manual (terekam) untuk barang-barang
tersebut diatas; kepala konektor kabel internet; kepala pelatihan tata rambut [peralatan pengajaran]; kereta pengisian untuk
tablet dan laptop; kerucut keamanan jalan raya; kerucut lalu lintas; keyboard komputer; keyboard komputer multifungsi;
keyboard laptop; keyboard untuk ponsel; keyboard untuk smartphone; keypad komputer; keypad untuk alarm keamanan; kit
hands-free untuk ponsel; kit hands-free untuk telepon; kit/perangkat untuk pengembangan perangkat piranti lunak (SDK) yang
terdiri dari alat pengembangan perangkat lunak komputer untuk pengembangan pengiriman layanan suara dan teknologi
pemahaman bahasa alami di seluruh jaringan komputer global, jaringan nirkabel, dan jaringan komunikasi elektronik, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; klakson untuk
pengeras suara; klip hidung untuk penyelam; klip hidung untuk penyelam dan perenang; klip hidung untuk perenang;
kombinasi karbon monoksida dan detektor asap; kompas laut; kompas magnetik; kompas magnetik untuk survei; kompas
untuk mengukur; komponen audio; komponen dan aksesori untuk komputer, yaitu: periferal komputer, telepon seluler,
perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone,
headphone, pemutar dan perekam audio dan video, televisi, dan set top box; komponen elektronik audio, yaitu, sistem suara
dengan teknik khusus; komponen untuk komputer; komputer; komputer berkinerja tinggi; komputer dan perangkat lunak
telepon selular untuk pengiriman konten nirkabel; komputer genggam; komputer komunikasi; komputer laptop; komputer
mikro; komputer navigasi untuk mobil; komputer netbook; komputer notebook; komputer pribadi genggam; komputer super;
komputer tablet; komputer tablet yang dapat dipasang di dinding dan portabel; komputer untuk digunakan dalam manajemen
data; komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, display, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan
audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media portabel dan semua
perangkat komunikasi elektronik digital yang mampu untuk menyediakan akses ke jaringan komunikasi nirkabel, jaringan
telekomunikasi dan Internet; komputer yang bisa dipakai, smartphone, monitor, display, perangkat keras komputer, pelacak
aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat perangkat komputer, pemutar media
portabel dan semua perangkat komunikasi elektronik digital semua untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara
elektronik dan untuk memungkinkan pelanggan mengakses informasi keuangan dan rekening bank dan untuk melakukan
transaksi bisnis bank; komputer, video dan permainan elektronik interaktif yang dapat diunduh melalui internet dan perangkat
nirkabel; komunikasi antarmuka untuk menghubungkan alat elektronik ke jaringan komunikasi kabel atau nirkabel; komutator;
kondensor mikroskop; konektor audio mobil; konektor busi bulat; konektor kabel listrik; konektor kabel listrik berulir; konektor
listrik dan elektronik, skrup, kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok, dan adaptor untuk digunakan dengan komputer,
telepon seluler, komputer genggam, periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat elektronik
yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone , headphone, pemutar dan perekam audio dan video,
televisi, dan set top box; konektor listrik dan konektor elektronik, alat pengatur pemindahan arus listrik, kawat, kabel, alat
pengisi daya, dok, stasiun dok, dan adaptor untuk digunakan dengan semua barang-barang yang disebutkan sebelumnya;
konektor listrik terisolasi; konten audio, video, dan audiovisual yang dapat diunduh yang disediakan melalui komputer dan
jaringan komunikasi yang menampilkan acara TV dan rekaman video, semuanya menampilkan subjek kepentingan umum
manusia.; konten audio, video, dan multimedia pra rekaman yang dapat diunduh; konten digital yang dapat diunduh dalam
bentuk publikasi elektronik buku; kontrol jarak jauh dari peralatan dan instalasi ventilasi; kontrol jarak jauh inframerah; kontrol
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jarak jauh untuk mengoperasikan alarm kendaraan; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan sistem alarm; kontrol jarak jauh
untuk radio; kontrol jarak jauh untuk stereo; kontrol jarak jauh untuk televisi; konverter daya DC/AC; konverter daya DC/DC;
konverter frekuensi; konverter televisi kabel; konverter tingkat; kotak geser [alat ukur]; kotak musik, perekam dan pemutar
kaset, kamera DVD, kaset video dan pemutar DVD, antena; kotak persimpangan [listrik]; kotak untuk baterai; kristal galena
[detektor]; kronograf [alat perekam waktu]; kronograf untuk digunakan sebagai alat perekam waktu khusus; kunci listrik dan
elektronik serta kait listrik dan elektronik untuk pintu dan jendela; kunci elektronik; kunci elektronik untuk mobil; kunci
magnetik; kunci pintu elektronik; kurung pemasangan speaker; label dengan chip identifikasi frekuensi radio [RFID]
terintegrasi; label dengan kode yang dapat dibaca mesin; label elektronik; label magnetik; label yang dikodekan secara
magnetis; laktodensimeter; laktometer; lampu indikator untuk peralatan telekomunikasi; lampu keamanan helm [lampu
keamanan berkedip]; lampu mikroskop; lampu sinyal; lanyard untuk memegang kacamata; lanyard untuk memegang kartu
identitas magnetik; lanyard untuk memegang kartu identitas yang disandikan; layanan webcast, webinar, studi kasus, file
audio, dan video yang dapat diunduh di bidang komputasi awan/cloud computing dan keamanan data untuk lingkungan
komputasi awan/cloud computing; layar LCD untuk laptop; layar [fotografi]; layar dioda pemancar cahaya kuantum dot; layar
gambar bergerak; layar holografik; layar komputer; layar kristal cair layar besar [LCD]; layar neon; layar radiologi untuk
keperluan industri; layar sentuh interaktif; layar taktil [elektronik]; layar untuk photoengraving; lead terdengar; lengan
persimpangan untuk serat optik; lengan robot untuk keperluan laboratorium; lengan sambungan untuk kabel listrik; lensa
kacamata; lensa kacamata kosong; lensa makro untuk kamera; lensa pembesar; lensa pengganti untuk kacamata; lensa tele
untuk kamera; lensa untuk astrofotografi; lensa untuk kacamata berlensa; lensa untuk kacamata hitam; lensa untuk kamera
video; lensa untuk mikroskop; lensa untuk pelindung wajah pekerja; lensa untuk peralatan fotografi; lensa untuk teropong;
lensa untuk topeng pelindung pekerja; lensa zoom untuk kamera; lentera sinyal; level [instrumen untuk menentukan
horisontal]; leveling rods untuk survei; leveling staffs [instrumen survei]; limiter [listrik]; lingkaran arus terpadu; liquid crystal
display [LCDs] untuk teater rumah; lompat kabel mulai; lonceng sinyal; magnet; magnet kulkas; magnet untuk keperluan
industri; manipulator untuk operasi jarak jauh dari lengan robot; manometer tekanan tinggi; mask aligners; masker gas; masker
pelindung; masker pelindung debu; masker pelindung pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; masker pelindung wajah
untuk mencegah kecelakaan atau cedera; masker pernapasan untuk mencegah kecelakaan atau cedera; masker pernapasan
untuk perlindungan industri; masker pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; masker untuk perlindungan terhadap debu;
masker untuk snorkeling; masker wajah untuk berenang; media data magnetik; media digital, yaitu video disk digital, disk
serbaguna digital, rekaman audio dan video yang dapat diunduh, DVD, dan disk digital definisi tinggi yang menampilkan serial
televisi yang telah direkam sebelumnya dalam bidang fiksi ilmiah dan drama; media digital, yaitu, konten media audio-visual
yang dapat didownload dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; media perekaman
digital, yaitu, rekaman audio dan audiovisual, semua yang menampilkan musik dan hiburan musikal; media yang direkam;
media yang direkam dan dapat diunduh; media yang direkam sebelumnya, yaitu, memori solid-state dan semikonduktor, hard
drive dan disk, memori magnetik, hard drive dan disk, flash atau "thumb" drive, kartu memori, stik memori, DVD, CD, optical
disk, disk interaktif yang menampilkan musik dan video musik, kaset audio video, dan laser disk yang menampilkan berita,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik dan video musik; meja pencampuran audio; meja pencampuran audio dan video;
mekanisme penguncian elektronik untuk brankas; mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin; mekanisme
untuk peralatan yang dioperasikan secara berlawanan; membawa tas untuk komputer notebook; memindai probe mikroskop;
memori elektronik; memori grafis; memori komputer non-volatil; memperbaiki tabung; memutar lampu pensinyalan;
menampilkan dioda pemancar cahaya kuantum dot; menandai gauges [bengkel tukang kayu]; menandai pelampung;
menerima antena untuk siaran satelit; mengintensifkan layar untuk film sinar-X; mengukur dan mengendalikan perangkat
untuk teknologi pendingin udara; mengukur ember; mengukur penguasa; mengukur sendok; menyelamatkan suar pensinyalan
laser; merekam alat dan instrumen bermain; mesin dan instrumen pengujian kekasaran permukaan; mesin dan instrumen
pengukur ulir; mesin dan instrument pengukuran dan pengujian; mesin dan peralatan komunikasi yang menggunakan kabel;
mesin dan peralatan radar untuk cuaca, navigasi dan kontrol lalu lintas udara; mesin dan peralatan sinematografi; mesin
elektronik untuk membaca kartu kredit; mesin elektronik untuk merekam operasi keuangan; mesin faktur; mesin hitung dan
penyortiran uang; mesin karaoke; mesin kartu untuk kantor; mesin uji kekerasan logam; mesin uji kekuatan logam; meter
cairan; meter daya frekuensi radio; meter frekuensi; meter gas; meter gas putar; meter jarak laser menjadi alat ukur; meter
kecepatan; meter kelembaban; meter kelembaban tanah; meter konsumsi bahan bakar; meter millivolt; meter pemanas; meter
pencari satelit; meter resistensi isolasi; meter untuk memeriksa konsumsi tinta; meter untuk menguji kelembaban; meter untuk
mengukur aliran gas; meter untuk mengukur alkalinitas; meter untuk mengukur arus; meter untuk mengukur arus listrik; meter
untuk mengukur nilai parameter listrik; meter untuk mengukur tegangan; meter untuk mengukur tegangan listrik; metronom
mekanik; microchips [perangkat keras komputer]; microfiche; mikrofon; mikrofon handsfree untuk ponsel; mikrofon tanpa
kabel; mikrofon untuk peralatan telekomunikasi; mikrofon untuk perangkat komunikasi; mikrokontroler; mikrokontroler untuk
perangkat berkemampuan Internet of things (IoT); mikroprosesor aman; mikroprosesor multi-inti; mikroskop; mikroskop dioda
pemancar cahaya [LED]; mikroskop fluoresensi; mikroskop metalurgi; mikroskop stereo stereo; mikroskop untuk operasi;
mikrotom; mirror [optik]; mixer daya [peralatan audio]; mixer gas untuk penggunaan laboratorium; mixer suara dengan
amplifier terintegrasi; modem; modem internal; modem kabel; modem nirkabel dan kabel dan perangkat dan kartu komunikasi;
modem untuk jaringan komunikasi; modul beban elektronik; modul memori komputer; modul sirkuit terpadu; modulator
frekuensi radio; monitor [LED] pemancar cahaya; monitor [perangkat keras komputer]; monitor [program komputer]; monitor
aliran gas; monitor audio bayi; monitor dengan layar tampilan yang dapat digunakan sebagai cermin; monitor komputer;
monitor layar komputer; monitor liquid crystal display [LCD]; monitor tablet; monitor, layar display, display yang terpasang di
kepala, serta headset untuk digunakan dengan komputer, telepon pintar, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang
dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box dan audio serta video dan perekam; monitor, sensor, dan alat
pengendali untuk perangkat dan sistem pendingin udara, pemanas, dan ventilasi; monopod untuk kamera; motherboard;
motherboard komputer; motherboard komputer dan motherboard; mounting bracket disesuaikan untuk monitor komputer;
mouse [periferal komputer]; mouse komputer nirkabel; mouse komputer tanpa kabel; multimeter untuk mengukur arus listrik;
multimeter untuk mengukur hambatan listrik; multimeter untuk mengukur tegangan listrik; multiplexer telekomunikasi; musik
digital yang dapat diunduh; nada dering dan grafik yang dapat diunduh untuk ponsel dan perangkat nirkabel; nada dering yang
dapat diunduh; nada dering, grafik, dan musik yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel;
netbook [komputer]; odometer; ohmmm; oktan; opacimeter; operator data yang dapat dibaca mesin direkam dengan program;
overdubber, yaitu, alat pencampur suara, stereo tuner, mesin penghasil gema elektronik, kotak amplifier dan kotak stereo;
pager radio; pakaian bertahan hidup; pakaian pelindung [pelindung tubuh]; pakaian pelindung untuk penerbang; pakaian
pelindung yang terbuat dari bahan tahan balistik; pakaian pengaman untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera;
pakaian reflektif dan pakaian untuk pencegahan kecelakaan; pakaian terisolasi untuk perlindungan
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terhadap kecelakaan atau cedera; paket perangkat lunak komputer; paket perangkat lunak terintegrasi; panel kendali; panel
display dioda pemancar cahaya kuantum dot; panel indikator elektronik; panel layar kristal cair [LCD]; panel sinyal, bercahaya
atau mekanis; panel surya untuk produksi listrik; panel tampilan dioda pemancar cahaya; panggilan dekoratif untuk termostat;
papan akselerator komputer; papan akselerator multimedia; papan grafis; papan indikator elektronik; papan kabel dicetak
multilayer; papan komputer; papan memori; papan rangkaian utama untuk LCD; papan rangkaian utama untuk LED; papan
rangkaian utama untuk Televisi; papan sirkuit audio; papan sirkuit listrik; papan tulis interaktif elektronik; parabola; pasang
pengukur; pedal efek elektronik untuk alat musik; pedal efek elektronik untuk digunakan dengan amplifier suara; pedal efek
suara untuk alat musik; pelampung; pelampung cincin untuk digunakan dalam penyelamatan air; pelampung navigasi;
pelampung sinyal; pelindung dan penutup untuk speaker, speaker pintar, speaker audio, pengeras suara, amplifier dan
headphone dan earphone; pelindung gelombang; pelindung gigi *; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang
diadaptasi khusus untuk asisten digital pribadi; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk ereader; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang
terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang
diadaptasi khusus untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar laptop;
pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari
kaca temper yang diadaptasi khusus untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelindung layar yang terbuat dari kaca
temper yang diadaptasi khusus untuk pemutar media portabel; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi
khusus untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk smartphone; pelindung
layar yang terbuat dari polietilen tereftalat [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai;
pelindung layar yang terbuat dari polietilen tereftalat [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk asisten digital pribadi;
pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] khusus diadaptasi untuk smartphone; pelindung layar yang
terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari
polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari
polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk pembaca elektronik; pelindung layar yang terbuat dari
polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk pemutar media portabel; pelindung layar yang terbuat
dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang terbuat
dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat dari
polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk layar komputer; pelindung layar yang terbuat dari
polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari
polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik
poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan
[TPU] yang diadaptasi khusus untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi
khusus untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang
diadaptasi khusus untuk pemutar media portabel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara
khusus disesuaikan untuk asisten digital pribadi; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara
khusus disesuaikan untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus
disesuaikan untuk pembaca elektronik; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus
disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan
untuk smartphone; pelindung wajah pelindung pekerja; pelindung wajah, selain untuk tujuan medis; peluit olahraga; pemancar
audio; pemancar dan penerima nirkabel; pemancar dan penerima nirkabel untuk reproduksi suara dan sinyal; pemancar dan
penerima radio; pemancar dan penerima satelit; pemancar elektronik untuk sinyal gangguan; pemancar kontrol jarak jauh;
pemancar nirkabel; pemancar portabel; pemancar radio untuk kontrol jarak jauh; pemancar satelit; pemancar sebagai
peralatan komunikasi listrik darurat; pemancar sinyal; pemancar sinyal elektronik; pemancar telekomunikasi; pemancar
telepon; pemancar televisi kabel; pemancar untuk digunakan dalam keamanan; pemancar untuk digunakan dalam komunikasi
darurat; pemancar untuk memancarkan sinyal bahaya; pemancar untuk memancarkan sinyal elektronik; pemandangan busur
teleskopik untuk memanah; pemandangan lensa teleskopik; pemandian air laboratorium; pembaca [RFID] identifikasi frekuensi
radio; pembaca [peralatan pemrosesan data]; pembaca kartu memori; pembaca kartu pintar; pembaca lempeng mikro;
pembaca mikrofilm; pembaca strip magnetik; pembanding; pembatasan keamanan, selain untuk kursi kendaraan dan
peralatan olahraga; pembawa data magnetik dan optik; pembawa data magnetik, disc perekaman; pembawa data untuk
sistem pengenalan suara yang telah direkam sebelumnya; pembawa data yang dapat dibaca mesin untuk peralatan rumah
tangga; pemegang dan kasing untuk compact disc dan DVD; pemegang hands-free untuk telepon seluler; pemegang untuk
gulungan listrik; pemindai gambar; pemindai termal; pemindaian mikroskop elektron; pemisah magnetik untuk penggunaan
ilmiah; pemutar CD; pemutar audio; pemutar audio dan pemutar video yang mengggabungkan memori IC; pemutar audio
digital; pemutar cakram audio dan video; pemutar dan perekam cakram optik untuk data audio, video dan komputer; pemutar
kaset audio; pemutar kaset audio digital; pemutar kaset audio untuk mobil; pemutar rekaman; pemutar video dan audio digital
serta perekam; pemutar video kombinasi dan perekam; pena cahaya; penanda hemline; penangkal petir; pencari jangkauan;
pencari jangkauan untuk kamera; pencari jarak untuk golf; pencari kabel; pencari kedalaman laut; pendeteksi logam; penerima
audio; penerima audio dan video; penerima data seluler; penerima frekuensi radio; penerima kendali jarak jauh; penerima
komunikasi radio portabel; penerima nirkabel; penerima pemancar; penerima portabel; penerima radar dengan amplifier;
penerima radio untuk digunakan di mobil; penerima radio untuk kontrol jarak jauh; penerima satelit; penerima suar; penerima
telepon; penerima televisi kabel; pengaman lalu lintas berbentuk kerucut; pengaman, pengunci serta peranti kendali akses
yang dikendalikan secara listrik, elektronik, optik serta akustik; penganalisa gambar; penganalisa mesin kendaraan
terkomputerisasi; penganalisa spektrum; penganalisa ukuran nanopartikel; pengatur panas; pengatur waktu dapur; pengatur
waktu dapur, elektronik; pengatur waktu telur; pengatur waktu telur mekanis; pengekangan keselamatan menjadi peralatan
perlindungan jatuh untuk menahan dan menjatuhkan jatuh, selain peralatan olahraga; pengendali elektronik untuk digunakan
dengan headset augmented reality; pengendali elektronik untuk digunakan dengan headset realitas virtual; pengendali jarak
jauh peralatan dan instalasi pendingin udara; pengendali komunikasi; pengendali nirkabel untuk memantau dan mengontrol
fungsi dan status sistem keamanan dari jarak jauh; pengendali nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi perangkat
elektronik lainnya, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris
spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
pengendali nirkabel untuk memonitor dan mengontrol fungsi dan status perangkat atau sistem kelistrikan, elektronik, dan
mekanik lainnya dari jarak jauh; pengeras suara audio; pengeras suara audio untuk mengontrol suara; pengeras suara audio
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yang dikontrol oleh aplikasi bergerak; pengeras suara dengan amplifier built-in; pengeras suara nirkabel untuk di dalam rumah
dan di luar rumah; pengering kaca untuk penggunaan laboratorium; penggabung udara; penggandeng sinyal; pengganti
bantalan telinga untuk headphone; penggaris [alat ukur]; penggaris dengan dua skala linier; penghalang cahaya; penghapus
pita magnetik; penghasil suara, penghasil suara tanpa kabel; penghitung konsumsi bahan bakar; pengisi daya baterai
bertenaga surya; pengisi daya di mobil tanpa kabel; pengisi daya joystick; pengisi daya listrik; pengisi daya tanpa kabel;
pengisi daya tanpa kabel untuk telepon pintar; pengontrol dioda pemancar cahaya (LED) dan lampu lucutan intensitas tinggi
(HID); pengontrol elektronik digital untuk alat; pengontrol elektronik digital untuk manipulator; pengontrol elektronik digital
untuk peralatan mesin; pengontrol nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi perangkat elektronik, selain pengontrol
untuk peralatan game; penguasa yang membesar; penguat antena; penguat frekuensi audio; penguat gambar; pengubah
gender [adaptor kabel]; pengubah gender untuk kabel koaksial; penguji alarm asap; penguji speedometer; pengukur; pengukur
bahan bakar; pengukur bensin; pengukur cincin induk; pengukur dering; pengukur dering no-go; pengukur feeler busi;
pengukur hujan; pengukur jarak elektronik; pengukur level; pengukur regangan; pengukur sekrup-tapping; penjaga kepala
untuk karate; penjaga kepala untuk olahraga; penjaga kepala untuk tinju; penjaga mulut untuk olahraga; penukar
telekomunikasi; penutup (enclosures) speaker; penutup baterai; penutup dan cases pelindung untuk laptop; penutup lensa
untuk kamera; penutup pengaman untuk soket listrik; penutup untuk laptop; penutup, tas, kasing, selongsong, tali pengikat dan
lanyard untuk komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan
pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, set top box, dan pemutar dan perekam audio dan video; penutup, tas, tempat
wadah, manset, tali pengikat dan tali sandang untuk komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik
yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, set top box dan perekam dan pemutar audio dan
video; penyambung, sekrup, kawat kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok dan adaptor elektronik dan listrik untuk
digunakan dengan komputer, telepon mobil, komputer genggam, peripheral komputer, perangkat elektronik mobil, perangkat
elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam,
televisi, set top box; penyangga handset telepon dalam mobil; penyearah [listrik]; penyelenggara elektronik genggam;
penyelenggara pribadi yang terkomputerisasi; penyumbat telinga untuk perenang; perabot khusus dibuat untuk laboratorium;
perahu karet [sekoci]; peralatan antar komunikasi; peralatan audio; peralatan audio dan teater rumah, yaitu, stereo, pengeras
suara, speaker audio, amplifier, equalizer, crossover, rumah speaker, pemutar CD, kendali jarak jauh, prosesor audio dan
video, tuner video audio, layar kristal cair, panel layar plasma dengan kemampuan untuk mentransmisikan sinyal audio dan /
atau video secara nirkabel; peralatan audio dan video untuk kendaraan; peralatan audio digital; peralatan audio kendaraan
bermotor; peralatan audio konferensi; peralatan audio pada kendaraan; peralatan audio visual; peralatan dan instrumen audio
dan visual listrik; peralatan dan instrumen ilmiah; peralatan dan instrumen kimia; peralatan dan instrumen laboratorium;
peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi elektronik; peralatan dan instrumen navigasi, pelacakan dan
penentuan posisi elektronik; peralatan dan instrumen penerima satelit dan transmisi; peralatan dan instrumen pengajaran dan
pengajaran; peralatan dan instrumen telekomunikasi; peralatan dan instrumen untuk mengendalikan dan memantau pesawat
terbang, pesawat air dan kendaraan tak berawak; peralatan dan instrumen untuk merekam, mengirim atau mereproduksi
suara, data atau gambar; peralatan dan instrumen untuk penelitian ilmiah di laboraturium; peralatan dan peralatan
keselamatan dan menyelamatkan jiwa; peralatan dan perlengkapan timbangan; peralatan elektro-dinamis untuk remote control
titik kereta api; peralatan elektronik dengan aktivasi melalui perintah dan pengenalan suara untuk mengendalikan
pengoperasian peralatan elektronik konsumen dan sistem di perumahan; peralatan elektronik mobile, jam tangan pintar,
kacamata pintar, televisi, set top box, dan alat pemutar audio dan alat pemutar serta alat perekam audio dan video; peralatan
elektronik untuk menguji kemandulan obat-obatan dan solusi injeksi; peralatan elektronik untuk menguji sterilitas peralatan
medis; peralatan elektronik untuk penerimaan nirkabel, penyimpanan dan pengiriman data dan pesan; peralatan elektronik
yang dikontrol komputer untuk pengukuran dan pengujian sel elektrofisiologis, bukan untuk tujuan medis; peralatan heliografi;
peralatan ilmiah; peralatan instruksional; peralatan interpretasi simultan; peralatan karaoke; peralatan keamanan untuk lift;
peralatan keamanan untuk memancarkan sinyal audio; peralatan keamanan untuk memproses video dan/atau sinyal audio;
peralatan keamanan untuk menerima sinyal audio; peralatan keamanan untuk menerima sinyal video; peralatan keselamatan
dan menyelamatkan jiwa; peralatan keselamatan lalu lintas kereta api; peralatan komputer; peralatan komunikasi data;
peralatan komunikasi radio saluran tunggal untuk stasiun tetap; peralatan kontrol radio; peralatan kontrol untuk peralatan dan
instalasi pendingin udara,
khususnya fungsi kenyamanan untuk peralatan dan instalasi pendingin udara; peralatan kromatografi gas untuk penggunaan
laboratorium; peralatan kromatografi untuk penggunaan laboratorium; peralatan laboratorium untuk memotong spesimen;
peralatan membaca kartu; peralatan modulasi kode pulsa untuk transmisi melalui satelit; peralatan nirkabel; peralatan nirkabel
broadband, yaitu stasiun pangkalan telekomunikasi untuk jaringan nirkabel dan aplikasi komunikasi; peralatan pelabelan kode
batang elektronik genggam; peralatan pemroses sinyal audio; peralatan penerima dan pemancar radio; peralatan penerima
nirkabel; peralatan pengajaran audio-visual; peralatan pengajaran dan pengajaran; peralatan penganalisa protein bukan untuk
keperluan medis; peralatan pengirim data audio dan video tanpa kabel; peralatan pengolah kata; peralatan pengolahan data;
peralatan pengujian dan kalibrasi komponen komputer; peralatan pengukuran elektronik; peralatan penyerap untuk
pengukuran dan penganalisa protein, bukan untuk keperluan medis; peralatan penyiaran elektronik; peralatan peralihan
telekomunikasi broadband berkapasitas tinggi; peralatan portabel untuk menerima transmisi satelit; peralatan radar; peralatan
radio dan televisi; peralatan radiologis untuk keperluan industri; peralatan rekaman suara; peralatan reproduksi suara;
peralatan reproduksi video; peralatan seismografi; peralatan stereo; peralatan tampilan video yang dipasang di kepala;
peralatan teknologi informasi; peralatan telekomunikasi; peralatan telekomunikasi dalam bentuk perhiasan; peralatan
telekomunikasi listrik; peralatan telekomunikasi portabel; peralatan telekomunikasi stasiun tanah; peralatan telekomunikasi
untuk digunakan dalam jaringan radio seluler; peralatan telekomunikasi untuk digunakan dengan jaringan seluler; peralatan
telekomunikasi untuk digunakan dengan sinyal digital dan analog; peralatan telekomunikasi untuk menyediakan akses pihak
ketiga ke, dan memungkinkan transmisi video, data dan suara melalui, jaringan komunikasi global, yaitu, komputer seluler dan
akses dan terminal telepon seluler, stasiun pemancar dasar dan bagian radio nirkabelnya, pemancar data, repeater data,
router dan switch, sirkuit transmisi, lingkaran arus terpadu, perangkat keras komputer, klien dan server cloud mobile (mobile
cloud clients and servers), multiplexer, prosesor sinyal digital, prosesor sinyal frekuensi radio, sirkuit switching seluler (mobile
switching circuits), pengontrol listrik lalu lintas udara, pengontrol/pengendali listrik mobilitas, pengontrol listrik akses,
pengontrol/pengendali listrik port jarak jauh, port radio, antena, komponen radio elektronik, perangkat lunak untuk aplikasi
telekomunikasi, dan jaringan inti seluler (mobile core networks) yang terdiri dari transceiver data, jaringan nirkabel dan
gateway untuk pengumpulan, pengiriman/transmisi dan pengelolaan data, suara dan video; peralatan telematik, yaitu,
perangkat Internet nirkabel yang menyediakan layanan telematik dan memiliki fungsi telepon seluler; peralatan telepon;
peralatan telepon nirkabel; peralatan telepon seluler; peralatan telepon seluler dengan sistem faksimili bawaan; peralatan
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telepon tanpa kabel; peralatan terminal telepon; peralatan untuk input, output, transmisi dan penyimpanan data; peralatan
untuk transmisi via satelit; peralatan yang dapat dikenakan untuk mengontrol komputer, telepon seluler, perangkat elektronik
mobile, perangkat elektronik yang dapat dikenakan, jam tangan pintar, kacamata pintar, alat pemutar dan alat perekam audio
dan video, televisi, alat pengeras suara, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; perangkat akses jaringan area
lokal nirkabel saku; perangkat audio nirkabel yang berbentuk earbud (perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan
dilubang telinga), earphone dan headphone nirkabel untuk digunakan dengan jam tangan pintar dan pelacak aktivitas yang
dapat dipakai; perangkat berbagi kabel-nirkabel; perangkat dan peralatan telekomunikasi; perangkat elektronik digital yang
dapat dipakai/dikenakan terutama terdiri dari perangkat lunak untuk peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan untuk
merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data, audio, gambar dan
digital serta layar display/tampilan; perangkat elektronik, yaitu, perangkat elektronik digital portabel untuk mentransmisikan file
audio; perangkat enkripsi; perangkat handsfree untuk telepon seluler; perangkat input untuk komputer; perangkat keras akses
server jaringan; perangkat keras dan lunak komputer audio-visual; perangkat keras dan lunak komputer untuk cryptocurrency;
perangkat keras dan lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat keras dan lunak komputer untuk mata uang
virtual; perangkat keras dan lunak komputer untuk mencari basis data yang menampilkan file audio dan multimedia; perangkat
keras dan lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat keras dan perangkat lunak komputasi berkinerja tinggi;
perangkat keras dan perangkat lunak komputer; perangkat keras dan perangkat lunak komputer audio-video; perangkat keras
dan perangkat lunak komputer untuk melakukan diagnosa optik; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
membangun/menampilkan animasi dan video; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
membangun/menampilkan gambar, video dan data; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mengatur dan
mengkonfigurasi jaringan area lokal; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi
jaringan area luas; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses jarak jauh yang aman ke
komputer dan jaringan komunikasi; perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna Internet
untuk mencari konten dan data audio di berbagai platform; perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang
memungkinkan pengguna Internet untuk mengembangkan daftar putar individual yang menyediakan audio yang
dipersonalisasi, menentukan konten audio favorit, membuat rekomendasi, dan berbagi konten audio; perangkat keras dan
perangkat lunak untuk streaming konten, gambar, dan data; perangkat keras dan periferal komputer untuk mengakses,
menangkap, mengirim dan menampilkan gambar, video, audio dan data dari jarak jauh; perangkat keras dompet mata uang
kripto; perangkat keras input dan output elektronik dan komputer untuk komputer media dan displai; perangkat keras jaringan
area lokal [LAN]; perangkat keras komputer; perangkat keras komputer berkinerja tinggi dengan fitur khusus untuk
meningkatkan kemampuan bermain game; perangkat keras komputer dan aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
pemrograman jaringan area lokal, luas, dan global serta infrastruktur jaringan di perangkat seluler, televisi, dan perangkat
video lainnya; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk membuat rute dan mengalihkan,
mentransmisikan, memproses, memfilter, menganalisis, mengamankan, mengunggah, memposting, menampilkan, menandai,
mengedit, mengatur, merekam, dan menyimpan data, video, audio, lalu lintas suara, paket, atau bentuk lain komunikasi;
perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengelola wireless access points dan local area
network access points; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menghubungkan,
membangun, mengelola, mengamankan, memantau, mengendalikan, mengoperasikan, virtualisasi, mengoptimalkan,
mengkonfigurasi, menyebarkan, memelihara, mengakses, dan memecahkan masalah protokol manajemen router, infrastruktur
jaringan, dan jaringan area lokal, luas, dan global; perangkat keras komputer untuk bermain, mengorganisasi, mengunduh,
mengirimkan, memanipulasi dan meninjau berkas audio dan berkas media; perangkat keras komputer untuk digunakan
dengan peralatan untuk memotong film poliuretan; perangkat keras komputer untuk digunakan dengan peralatan untuk
memotong pelindung layar poliuretan; perangkat keras komputer untuk kecerdasan buatan, pembelajaran mesin,
pembelajaran algoritma, dan analisa data; perangkat keras komputer untuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, dan penambangan aset digital (digitized asset); perangkat keras komputer untuk
perdagangan elektronik mata uang virtual; perangkat keras komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; perangkat
keras komputer yang terdiri dari casis, penutup, sumber daya listrik, kabel; perangkat keras komputer, komputer, dan periferal
komputer, semua untuk mengakses dan transmisi data dan konten audio dan video di antara konsumen perangkat dan displai
elektronik; perangkat keras komputer, yaitu perangkat jalur akses jaringan area lokal; perangkat keras komputer, yaitu,
Wireless Access Point (WAP); perangkat keras komputer, yaitu, unit masukan, unit keluaran, pengontrol memori, pengontrol
periferal komputer dan pengontrol grafis; perangkat keras memori komputer; perangkat keras penyimpanan komputer [NAS]
yang terhubung dengan jaringan; perangkat keras telekomunikasi; perangkat keras token keamanan; perangkat keras untuk
pemrosesan data; perangkat komunikasi nirkabel untuk mengirimkan suara, data, gambar, audio, video dan konten
multimedia; perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data atau gambar; perangkat komunikasi nirkabel untuk
transmisi suara, data atau gambar melalui internet; perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data, atau gambar,
yang digunakan sehubungan dengan penempatan lokasi hewan peliharaan; perangkat komunikasi nirkabel yang mencakup
satu atau lebih transmisi, satu atau lebih penerima, dan satu atau lebih prosesor, untuk menyediakan layanan komunikasi
nirkabel ke satu atau lebih perangkat, yaitu, menghubungkan dengan beberapa perangkat melalui jaringan nirkabel lokal dan
untuk menghubungkan perangkat dengan internet melalui jaringan area luas nirkabel; perangkat komunikasi nirkabel, yaitu
perangkat keras dan perangkat lunak nirkabel untuk transmisi data, audio, dan video perangkat keras komputer yang berisi
fungsi keamanan jaringan, termasuk firewall, enkripsi data, atau interoperabilitas dengan protokol keamanan jaringan;
perangkat komunikasi satelit; perangkat komuniksi nirkabel inframerah; perangkat lunak; perangkat lunak akuntansi; perangkat
lunak analisis wicara; perangkat lunak antarmuka komputer; perangkat lunak antarmuka pengguna grafis; perangkat lunak
anti-virus komputer yang direkam; perangkat lunak aplikasi (termasuk yang dapat diunduh); perangkat lunak aplikasi
blockchain; perangkat lunak aplikasi komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu, perangkat lunak untuk pertukaran
digital untuk item barang virtual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu, perangkat lunak
untuk pertukaran digital untuk item virtual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk streaming konten media audio-visual
melalui internet; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat
diunduh untuk digunakan pada telepon seluler, yaitu, perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses ke permainan
elektronik melalui situs web jaringan sosial online; perangkat lunak aplikasi pemrograman antarmuka (API) untuk
membangun/menampilkan gambar, memanipulasi dan memproses gambar; perangkat lunak aplikasi seluler untuk digunakan
pada perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk menyediakan akses ke sumber daya manusia, informasi penggajian,
karyawan, dan data perusahaan, memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data terkait tempat kerja, yaitu, informasi
sumber daya manusia dan penggajian, data waktu karyawan, data tenaga kerja, data produk, data produksi, data operasional,
data logistik, data keuangan dan data perusahaan, dan manajemen personalia, pelaksanaan tugas dan
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manajemen/pengelolaan alur kerja; perangkat lunak aplikasi untuk telepon seluler; perangkat lunak artifisial intelijen dan mesin
pembelajaran yang dapat diunduh untuk digunakan dalam manajemen jaringan komputer, pemantauan, dan pemecahan
masalah; perangkat lunak bagi pengguna untuk membeli dan menjual produk dengan menggunakan mata uang digital, mata
uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas; perangkat lunak bagi pengusaha untuk melakukan survei terhadap karyawan dan menganalisis
umpan balik dan tanggapan; perangkat lunak blockchain; perangkat lunak buku besar (ledger) yang didistribusikan untuk
digunakan dalam memproses transaksi keuangan; perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk data
penyakit menular dan manajemen informasi; perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menerima,
menyimpan, menampilkan, melacak, berbagi, melaporkan, memelihara, mengelola, memantau, dan menganalisis data dan
informasi penyakit menular; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak dan perangkat keras
komputer untuk digunakan oleh karyawan untuk menyediakan sumber daya manusia dan informasi penggajian, dan
memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data tempat kerja; perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang dapat
diunduh untuk manajemen jaringan; perangkat lunak dan perangkat keras komunikasi untuk menyediakan akses ke Internet;
perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan dalam pertukaran mata uang secara elektronik untuk mata uang digital,
mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet aset digital; perangkat lunak
dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet mata uang digital; perangkat lunak dan perangkat keras untuk
digunakan sebagai dompet mata uang virtual; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet token
digital; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet token kripto (crypto token wallet); perangkat
lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet token utilitas; perangkat lunak dan perangkat keras untuk
mengelola informasi identitas, hak akses ke sumber daya dan aplikasi informasi dan kegunaan autentikasi; perangkat lunak
dan perangkat tetap komputer yang direkam dan dapat diunduh untuk perangkat tetap program sistem pengoperasian;
perangkat lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan
komputer global; perangkat lunak firewall komputer; perangkat lunak game komputer dan perangkat lunak grafis 3D komputer
yang direkam dan dapat diunduh; perangkat lunak game komputer yang dapat diunduh dan direkam; perangkat lunak game
komputer yang direkam untuk perjudian; perangkat lunak grafik komputer; perangkat lunak grafis; perangkat lunak hiburan
interaktif untuk digunakan dengan komputer; perangkat lunak interaktif; perangkat lunak jejaring sosial; perangkat lunak
komposisi musik; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer chatbot untuk mensimulasikan percakapan; perangkat
lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial, mengirim pesan, teks, foto, grafik, file audio dan
video ke pengguna lain; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan
koneksi ke basis data, jaringan komputer, jaringan komputer global dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan
telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database dan Internet; perangkat lunak komputer dan
peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database, jaringan komputer dan Internet;
perangkat lunak komputer interaktif; perangkat lunak komputer untuk aplikasi dan dompet seluler blockchain; perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam memproses, mengirimkan, menerima, mengatur, memanipulasi, memainkan, melihat,
mereproduksi dan menyiarkan konten audio, video dan multimedia termasuk teks, data, gambar, audio, video dan dokumen
audiovisual; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam modem nirkabel, router yang dapat dibawa, dan gerbang
jaringan nirkabel untuk menghubungkan terminal melalui jaringan komputer, radio atau jaringan telepon tidak bergerak;
perangkat lunak komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar, grafik
dan teks; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar, grafik, audio, video, dan teks; perangkat lunak komputer untuk
memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, blogging, streaming,
menghubungkan, berbagi; perangkat lunak komputer untuk menambah kemampuan audio-visual aplikasi multimedia, yaitu,
untuk penggabungan teks, audio, grafis, gambar diam dan gambar bergerak; perangkat lunak komputer untuk
mencatat/merekam dan mengatur waktu dan aktivitas tenaga kerja; perangkat lunak komputer untuk mengakses broadband,
nirkabel dan jaringan telekomunikasi lainnya; perangkat lunak komputer untuk mengakses, menelusuri, dan mencari basis
data, audio, video, dan konten multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, pasar aplikasi perangkat lunak secara online,
tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak
komputer untuk mengambil (retrieval), mengunduh, menyimpan, mentransmisikan, dan menampilkan konten digital, perangkat
lunak komputer, game komputer, karya audio, karya visual, karya audiovisual, publikasi elektronik, buku, film, dan musik;
perangkat lunak komputer untuk menganalisis data aktivitas dan waktu karyawan; perangkat lunak komputer untuk mengatur,
menkonfigurasi, megoperasikan dan mengendalikan komputer, periferal komputer, perangkat mobil, telpon mobil, arloji pintar,
kacamata pintar, perangkat yang dapat dipakai, earphone, headphone, televisi, set top box dan audio serta pemutar video dan
rekorder, sistem home theater dan sistem entertainment (hiburan); perangkat lunak komputer untuk mengendalikan operasi
perangkat audio dan video; perangkat lunak komputer untuk menghubungkan, mengoperasikan, mengintegrasikan,
mengendalikan, dan mengelola jejaring perangkat elektronik konsumen melalui jaringan nirkabel, tidak satupun barang
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk
meningkatkan kemampuan audiovisual dan aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk meningkatkan kemampuan
audiovisual dari aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk menjelajahi/menelusuri (browsing) dan mengakses
konten digital, perangkat lunak komputer, game komputer, karya audio, karya visual, karya audiovisual, publikasi elektronik,
buku, film, dan musik; perangkat lunak komputer untuk pengiriman konten nirkabel; perangkat lunak komputer untuk peralatan
dan game arcade; perangkat lunak komputer untuk permainan video dan audio; perangkat lunak komputer untuk terlibat dalam
obrolan teks, audio dan video dengan pengguna lain; perangkat lunak komputer untuk transmisi suara, data, grafik, suara dan
video melalui jaringan broadband atau nirkabel; perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan musik dan hiburan;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan direkam untuk mengontrol dan mengelola aplikasi server akses; perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh menyediakan layanan pelacakan untuk pengambilan produk yang disandikan yang telah
hilang atau dicuri; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai dompet mata uang kripto;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk enkripsi nirkabel; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
manajemen bisnis; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memberikan informasi di bidang mata uang kripto,
token blockchain dan aset digital lainnya, keuangan, perdagangan sekuritas, investasi, perantara pedagang efek, perbankan,
dan manajemen kas; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh,
mengakses, memposting, membuat, melihat, menampilkan, berbagi, atau sebaliknya menyediakan media elektronik, konten
hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan
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foto; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola dan melacak produk yang dilacak blockchain; perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola dan memvalidasi transaksi pertukaran aset elektronik menggunakan
kontrak pintar berbasis blockchain; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola transaksi pertukaran aset
elektronik menggunakan teknologi blockchain; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menyediakan
fungsionalitas keamanan dalam jaringan, seperti menyediakan filter firewall, akses kontrol, jaringan pribadi virtual (VPN),
interoperabilitas dengan protokol keamanan router, dan perlindungan terhadap intrusi jaringan dan virus; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk perbankan dan pengelolaan ka; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu
perangkat lunak sistem operasi yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu program sistem
operasi yang dapat diunduh untuk layanan manajemen router; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, platform
aplikasi jaringan terbuka yang dapat diunduh untuk pengembangan, penerapan, pengujian, konfigurasi, pemantauan, dan
hosting aplikasi jaringan; perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengendalikan perangkat genggam nirkabel,
perangkat permainan, dan mainan, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional
termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan
sinematografi profesional; perangkat lunak komputer, yaitu, perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengekstraksi,
memanipulasi, menyesuaikan, mengedit, mereproduksi, mentransmisikan, mengunggah, merekam, membuat, mencari,
mencatat, mengkategorikan, dan berbagi musik, lirik, data, suara, video, gambar, suara dan klip video dan rekaman;
perangkat lunak komunikasi; perangkat lunak komunikasi dan telekomunikasi dalam bentuk perangkat lunak yang dapat
diunduh atau direkam untuk konferensi audio dan video, berbagi data, dan kolaborasi waktu nyata; perangkat lunak
komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, audio, video, dan data, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komunikasi untuk bertukar suara, data, video dan grafik secara
elektronik yang dapat diakses melalui komputer, alat bergerak (mobile), alat nirkabel, dan jaringan telekomunikasi; perangkat
lunak komunikasi untuk menghubungkan jaringan komputer global; perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan
pengguna jaringan komputer; perangkat lunak konferensi video dan audio; perangkat lunak kontrol pencahayaan untuk
digunakan dalam fasilitas komersial dan industri; perangkat lunak kontrol proses industri; perangkat lunak manajemen sumber
daya manusia untuk digunakan dalam melacak dan menghasilkan laporan di bidang penggajian, informasi anggaran, kinerja,
waktu dan kehadiran karyawan, penjadwalan karyawan, biaya tenaga kerja dan pendapatan penjualan; perangkat lunak mesin
pencari komputer; perangkat lunak metronom; perangkat lunak multimedia yang direkam dalam CD-ROM yang menampilkan
konten hiburan; perangkat lunak navigasi untuk mengkalkulasi dan menampilkan rute; perangkat lunak open-source [OSS];
perangkat lunak otentikasi yang dapat diunduh untuk mengontrol akses dan komunikasi dengan komputer dan jaringan
komputer; perangkat lunak otomasi industri; perangkat lunak pelatihan dan aplikasi seluler yang dapat diunduh di bidang
pengujian penyakit menular; perangkat lunak pemindaian; perangkat lunak pencitraan yang dihasilkan komputer [CGI];
perangkat lunak pendidikan; perangkat lunak pendidikan dan aplikasi seluler yang dapat diunduh di bidang pengujian penyakit
menular; perangkat lunak pengembangan aplikasi; perangkat lunak pengenalan gambar; perangkat lunak pengenalan
gerakan; perangkat lunak pengenalan suara; perangkat lunak pengoperasian jaringan area lokal [LAN]; perangkat lunak
pengoperasian komputer; perangkat lunak penyusun; perangkat lunak permainan elektronik; perangkat lunak permainan
elektronik untuk perangkat elektronik genggam; perangkat lunak permainan elektronik untuk perangkat nirkabel; perangkat
lunak permainan elektronik untuk telepon seluler; perangkat lunak permainan komputer; perangkat lunak permainan komputer
dan manual dalam format elektronik dijual sebagai satu unit; perangkat lunak permainan komputer dan perangkat lunak
hiburan, yaitu file grafik dan musik digital untuk digunakan pada atau dengan telepon seluler dan seluler, baik genggam
maupun berdiri bebas, dan perangkat nirkabel lainnya; perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh melalui jaringan
komputer global dan perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh melalui perangkat nirkabel;
perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh untuk digunakan pada perangkat bergerak; perangkat lunak
permainan komputer, dapat diunduh; perangkat lunak permainan komputer, direkam; perangkat lunak permainan video yang
dapat diunduh melalui suatu jaringan komputer global dan alat nirkabel; perangkat lunak permainan yang direkam dalam CDROM; perangkat lunak perpesanan internet; perangkat lunak persiapan pajak; perangkat lunak platform blockchain; perangkat
lunak platform buku besar (ledger) yang didistribusikan; perangkat lunak realitas maya yang dapat diunduh yang menampilkan
konten hiburan; perangkat lunak realitas tertambah (augmented reality) yang dapat diunduh yang menampilkan konten
hiburan; perangkat lunak screen saver komputer; perangkat lunak screen saver komputer, direkam atau diunduh; perangkat
lunak simulasi; perangkat lunak simulasi untuk digunakan dalam komputer digital; perangkat lunak simulasi untuk tujuan
hiburan; perangkat lunak simulasi untuk tujuan pelatihan; perangkat lunak sistem operasi komputer; perangkat lunak sistem
operasi komputer yang dapat diunduh yang menampung aplikasi perangkat lunak komputer dan memfasilitasi interaksi
dengan komputer dan periferal lain di seluruh jaringan perusahaan; perangkat lunak sistem pengoperasian komputer yang
direkam dan dapat diunduh; perangkat lunak teknologi blockchain; perangkat lunak telekomunikasi; perangkat lunak untuk
analisis data bisnis; perangkat lunak untuk desain robotika; perangkat lunak untuk diagnostik dan pemecahan masalah;
perangkat lunak untuk digunakan dalam memfasilitasi penggunaan blockchain atau buku besar elektronik terdistribusi untuk
mengeksekusi dan mencatat transaksi keuangan, yaitu, perdagangan keuangan yang dibuat dengan menggunakan mata
uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token
kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi yang aman; perangkat
lunak untuk digunakan dalam memungkinkan transfer dana secara elektronik ke dan dari orang lain; perangkat lunak untuk
digunakan dalam mendesain dan mengembangkan algoritma pembelajaran mesin, jaringan saraf dalam, analisa data;
perangkat lunak untuk digunakan dalam mengakses, membaca, melacak, dan menggunakan teknologi blockchain; perangkat
lunak untuk digunakan dalam mengautentikasi akses pengguna ke komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer;
perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola dengan aman konversi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas ke
dalam/menjadi mata uang keras; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola konversi mata uang digital, mata uang
virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens)
dan token utilitas ke dalam/menjadi mata uang keras; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola portofolio mata uang
digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto
(crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk digunakan dalam pembayaran, pembelian, dan investasi
menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized
assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk digunakan dalam pengelolaan dan
implementasi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets),
token digital, token kripto (crypto token) dan transaksi token utilitas (utility token transactions); perangkat lunak untuk
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digunakan dalam perdagangan keuangan; perangkat lunak untuk digunakan dalam platform keuangan elektronik; perangkat
lunak untuk digunakan dengan mata uang digital; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang kripto; perangkat lunak
untuk digunakan dengan mata uang virtual; perangkat lunak untuk digunakan pada evaluasi dan analisa pembelajaran mesin
utilitas data; perangkat lunak untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API); perangkat lunak untuk
digunakan sebagai application programming interface (API) untuk pengembangan, pengujian, dan pengintegrasian aplikasi
perangkat lunak; perangkat lunak untuk digunakan sebagai application programming interface (API) untuk pengembangan,
pengujian, dan pengintegrasian aplikasi perangkat lunak blockchain; perangkat lunak untuk digunakan sebagai perangkat
lunak application program interface (API) untuk digunakan dalam identifikasi alat perangkat keras komputer; perangkat lunak
untuk konten nirkabel, pengiriman data dan informasi; perangkat lunak untuk konversi mata uang; perangkat lunak untuk
manajemen file dan perangkat lunak berbagi file; perangkat lunak untuk manajemen keamanan kriptografi dari transmisi
elektronik melalui jaringan komputer; perangkat lunak untuk melihat dan berinteraksi dengan umpan gambar (feed of images),
konten audio-visual dan video, dan teks serta data terkait; perangkat lunak untuk memastikan keamanan surat elektronik;
perangkat lunak untuk membuat akun dan memelihara dan mengelola informasi tentang transaksi keuangan pada buku besar
(ledgers) yang didistribusikan dan jaringan pembayaran peer to peer; perangkat lunak untuk membuat aset digital (digitized
asset) terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat
lunak untuk membuat dan mengelola kontrak pintar (smart contracts); perangkat lunak untuk membuat dan mengelola platform
blockchain untuk digunakan dalam mengelola mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan akun token utilitas (utility token
accounts); perangkat lunak untuk membuat database informasi dan data yang dapat dicari; perangkat lunak untuk membuat
mata uang digital terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain;
perangkat lunak untuk membuat mata uang kripto terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam
transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat mata uang virtual terdesentralisasi dan sumber terbuka (open
source) untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat token digital terdesentralisasi
dan sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat
token yang akan digunakan untuk membayar produk dan layanan, dan yang dapat diperdagangkan atau ditukar dengan nilai
tunai; perangkat lunak untuk membuat, memfasilitasi, dan mengelola akses jarak jauh ke dan komunikasi dengan jaringan
area lokal dan jaringan global; perangkat lunak untuk membuat, menjual dan mengelola token atau appcoin (appcoins)
berbasis blockchain; perangkat lunak untuk memelihara buku besar (ledgers) untuk transaksi keuangan; perangkat lunak
untuk memfasilitasi transaksi kartu kredit yang aman; perangkat lunak untuk memfasilitasi transfer uang, transfer dana
elektronik, transfer komoditas, pengiriman pembayaran tagihan, dan mentransfer dana antar pihak; perangkat lunak untuk
memodifikasi dan memungkinkan/mengaktifkan transmisi gambar, audio, konten dan data audio visual dan video; perangkat
lunak untuk memodifikasi foto-foto, gambar dan audio, video, dan konten audio-visual dengan filter fotografi dan efek realitas
tertambah (augmented reality (AR)), yaitu, grafik, animasi, teks, gambar, geotag, tag metadata, hyperlink; perangkat lunak
untuk memperbaharui (update) speaker nirkabel, amplifier, headphone dan earphone; perangkat lunak untuk memproses
gambar, grafik dan teks; perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik dan untuk mentransfer dana ke dan dari
orang lain; perangkat lunak untuk menangkap, mengelola, dan menyimpan rekening koran bank, rekening tabungan, rekening
investasi, pinjaman, dan informasi kartu kredit dan kartu debit; perangkat lunak untuk mencari dan mengambil informasi di
seluruh jaringan komputer; perangkat lunak untuk mengakses informasi keuangan dan data pasar dan tren; perangkat lunak
untuk mengatur gambar, video, dan konten audio-visual yang menggunakan tag metadata; perangkat lunak untuk mengelola
dan memvalidasi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital (digital asset), aset blockchain, aset digital
(digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan transaksi token utilitas (utility token transactions); perangkat
lunak untuk mengelola konten jaringan sosial, berinteraksi dengan komunitas virtual, dan transmisi gambar, audio, konten
video dan audio visual, foto, video, data, teks, pesan, komentar, iklan, komunikasi dan informasi iklan media; perangkat lunak
untuk mengelola mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized
assets), token digital, token kripto (crypto token) dan pembayaran token utilitas, transfer uang, dan transfer komoditas;
perangkat lunak untuk mengelola mata uang kripto (crypto currency) dan akun mata uang digital (digital currency accounts);
perangkat lunak untuk mengelola transaksi pembayaran dan pertukaran; perangkat lunak untuk mengembangkan,
menyebarkan, dan mengelola aplikasi perangkat lunak, dan mengintegrasikan aplikasi perangkat lunak untuk mata uang
digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto
(crypto token) dan akun token utilitas; perangkat lunak untuk mengenkripsi dan mengaktifkan transmisi informasi digital yang
aman melalui Internet; perangkat lunak untuk menghubungkan komputer ke database lokal dan jaringan komputer global;
perangkat lunak untuk mengimplementasikan dan mencatat transaksi keuangan; perangkat lunak untuk mengirim (streaming)
dan memainkan audio, video, dan konten multimedia, dan untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar
DVD, alat pemutar media portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; perangkat lunak untuk mengirim dan
menerima pesan elektronik, grafik, gambar, konten audio dan audio visual melalui jaringan internet dan komunikasi; perangkat
lunak untuk mengirim, menerima (receiving), menyetujui (accepting), membeli, menjual, menyimpan, mentransmisikan,
memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset
digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk mengontrol sistem
otomatisasi rumah, yaitu, penerangan/pencahayaan, peralatan, sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara (HVAC),
termostat, monitor dan sensor kualitas udara, alarm dan perlengkapan keamanan lainnya, kunci, bel pintu, kamera, dan
perlengkapan untuk memonitor rumah; perangkat lunak untuk mengunggah, mengunduh, men-streaming, mengarsipkan,
mentransmisikan, dan berbagi gambar, konten audio-visual dan video dan teks serta data terkait; perangkat lunak untuk
menyediakan pembuktian keaslian (autentikasi) pihak ke transaksi keuangan; perangkat lunak untuk menyelesaikan transaksi
keuangan; perangkat lunak untuk operasi dan aplikasi untuk perangkat komunikasi nirkabel yang mencakup satu atau lebih
transmisi, satu atau lebih penerima, dan satu atau lebih prosesor, untuk menyediakan layanan komunikasi nirkabel ke satu
atau lebih perangkat, yaitu, menghubungkan dengan beberapa perangkat melalui jaringan nirkabel lokal dan untuk
menghubungkan perangkat dengan internet melalui jaringan area luas nirkabel; perangkat lunak untuk otomatisasi proses
robot; perangkat lunak untuk pembayaran mata uang digital dan transaksi pertukaran; perangkat lunak untuk pemrograman
robotika; perangkat lunak untuk pengelolaan keamanan kriptografi transmisi elektronik melintasi jaringan komputer; perangkat
lunak untuk pengenalan karakter optik; perangkat lunak untuk penggajian, sumber daya manusia dan manajemen sumber
daya manusia; perangkat lunak untuk pengumpulan dan distribusi data; perangkat lunak untuk peringatan, pesan, email, dan
pengingat, dan untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data,
audio, gambar dan digital; perangkat lunak untuk platform berbasis blockchain, yaitu perangkat lunak untuk aplikasi
terdistribusi; perangkat lunak untuk sistem navigasi GPS; perangkat lunak untuk sistem navigasi satelit; perangkat lunak untuk
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smartphone; perangkat lunak untuk streaming konten media audio-visual melalui jaringan komputer global dan ke perangkat
elektronik seluler dan digital; perangkat lunak untuk telepon komputer; perangkat lunak untuk transaksi pembayaran;
perangkat lunak untuk transfer dana elektronik; perangkat lunak untuk transfer mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas
antar pihak; perangkat lunak untuk verifikasi identifikasi jaringan, autentikasi dan layanan manajemen untuk tujuan keamanan;
perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler untuk jejaring sosial; perangkat lunak yang dapat diunduh
dalam bentuk dompet digital untuk menyimpan dan mentransfer mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token
blockchain, dan aset digital lainnya; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk, atau untuk berinteraksi dengan,
kontrak pintar untuk memfasilitasi perdagangan mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset
digital lainnya pada platform perdagangan; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk, atau untuk mengakses,
layanan keuangan berbasis blockchain; perangkat lunak yang dapat diunduh dan aplikasi seluler untuk digunakan di bidang
pengujian penyakit menular; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam perdagangan elektronik,
menyimpan, mengirim, menerima, menerima dan mentransmisikan mata uang digital dan fisik, dan mengelola pembayaran
mata uang digital dan fisik serta transaksi pertukaran; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai token
keamanan; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk manajemen dana elektronik dan menyediakan alat penganggaran,
nasihat investasi dan wawasan keuangan mengenai manajemen keuangan; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
memfasilitasi transaksi komersial menggunakan alat elektronik melalui jaringan nirkabel, jaringan komputer global dan alat
telekomunikasi bergerak; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memodifikasi penampilan, memungkinkan transmisi,
menggunakan secara bersama-sama, meningkatkan, mengindeks, menyimpan, dan membuat gambar, konten audio-visual
dan konten video; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memproses pembayaran elektronik; perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk memungkinkan memproses transfer dana elektronik dan pembayaran yang dilakukan melalui ACH, kartu kredit,
kartu debit, kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran elektronik,
bergerak dan online; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menambahkan efek visual dan audio serta filter ke musik,
data, gambar, suara, video, gambar, klip suara dan video serta rekaman; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
mengaktifkan konektivitas internet; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengizinkan pengguna untuk melakukan
transaksi perbankan elektronik, peminjaman, investasi dan penukaran keuangan melalui jaringan komputer global; perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk mengorganisir, menyimpan, menyediakan akses ke, mendapatkan kembali, memindai,
menggunakan bersama-sama, dan menyediakan informasi mengenai barang, jasa, diskon, tiket, boarding pass, tiket masuk,
transit pass, kupon, potongan harga, diskon, program insentif, penawaran khusus, penghargaan, dan program loyalitas
konsumen; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menyediakan cadangan terdesentralisasi dari banyak sumber;
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk transmisi, streaming, menelusuri, mengorganisir, menampilkan dan mengakses
konten digital, karya audiovisual, publikasi elektronik, buku, film, dan pertunjukkan televisi; perangkat lunak yang dapat
diunduh yang bersifat aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna untuk mencari, menemukan, meneliti, menganalisa,
membandingkan, menjual, dan membeli barang dan jasa melalui Internet, jaringan komunikasi komputer global, dan jaringan
telekomunikasi nirkabel; perangkat lunak yang dapat diunduh yang memungkinkan interaksi, diskusi, kolaborasi, dan berbagi
ide, musik, lirik, data, suara, video, gambar, klip suara dan video serta rekaman antara orang, pebisnis, penulis, artis, dan
performer; perangkat lunak yang digunakan dalam menerbitkan/mengeluarkan mata uang digital, mata uang virtual, mata
uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token
utilitas; perangkat lunak yang digunakan dalam mengaudit mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital
dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak
yang direkam dan dapat diunduh untuk kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, pembelajaran algoritma, dan analisa data;
perangkat lunak yang memfasilitasi kemampuan pengguna untuk melihat, menganalisis, merekam, menyimpan, memantau,
mengelola, memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak,
firmware dan perangkat keras untuk digunakan dalam pelacakan dan pengenalan visual, suara, audio, gerakan (motion), mata
dan gerakan (gesture); perangkat lunak, yaitu, perangkat lunak pengiriman pesan instan, perangkat lunak berbagi file,
perangkat lunak komunikasi untuk bertukar data, audio, gambar video dan grafik secara elektronik melalui jaringan komputer,
seluler, nirkabel, dan komunikasi; perangkat lunak, yaitu, platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis
pembayaran dan transaksi dalam telepon seluler terintegrasi, PDA, dan lingkungan berbasis web; perangkat manajemen
jaringan; perangkat memori komputer; perangkat memori untuk digunakan dengan peralatan pemrosesan data; perangkat
navigasi satelit; perangkat pelabelan kode batang elektronik genggam; perangkat pencitraan elektronik; perangkat penerima
untuk koneksi ke jaringan komunikasi; perangkat pengisian baterai elektronik dalam bentuk bantalan pengisian nirkabel untuk
digunakan dengan ponsel, tablet, dan perangkat seluler; perangkat penyimpanan data komputer; perangkat penyimpanan
memori; perangkat periferal komputer; perangkat periferal komputer, yaitu, speaker, keyboard, mouse pemrosesan data,
trackball untuk memindahkan kursor dan kontrol elektronik nirkabel, semua untuk digunakan dengan peralatan elektronik
untuk konsumen; perangkat peripheral untuk komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang
dapat dipakai, arloji pintar, kaca mata pintar, earphone, headphone, televise, set top box dan pemutar audio dan video serta
perekam; perangkat selektor saluran audio; perangkat semi-konduktor dan elektronik untuk digunakan dalam peralatan
komunikasi, telekomunikasi, dan pemrosesan sinyal audio; perangkat set top box untuk memungkinkan streaming materi
audio, visual dan audiovisual melalui Internet atau jaringan komputer atau komunikasi lainnya; perangkat telekomunikasi
seluler; perangkat untuk jaringan telepon; perangkat untuk pemutar audio dan/atau video, yaitu pemutar DVD, pemutar disc
optik; perangkat untuk transmisi radio nirkabel; perangkat yang dapat dipakai untuk mengendalikan komputer, telepon mobil,
perangkat elektronik mobil, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam,
televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; perangsang statis; peranti kendali akses;
percikan api; peredam cahaya [regulator], listrik; perekam audio; perekam audio digital; perekam kaset audio; perekam kaset
audio digital; perekam kilometer untuk kendaraan; perekam pita video; perekam video dan suara digital; pergi pengukur
dering; periferal dan aksesori komputer; periferal yang dapat dipakai/dikenakan untuk digunakan dengan komputer, telepon
selular; peripheral komputer nirkabel; peripheral yang dapat dipakai untuk digunakan dengan komputer, telepon mobil,
perangkat elektronik mobil, arloji pintar, kacamata pintar, cincin pintar, earphone, headphone, televisi, set top box dan pemutar
audio dan video serta perekam; perisai gusi; perisai samping untuk kacamata; perkakas proyektor lembar transparansi;
permainan audiovisual pada platform perangkat keras komputer; permainan elektronik yang dapat diunduh melalui Internet
dan perangkat nirkabel; pertukaran telekomunikasi; pintu lemari magnetik menangkap; pipet laboratorium; piranti elektronik
yang dapat menggunakan teknologi nirkabel untuk mengatur satu atau lebih geofences (perimeter virtual pada wilayah
geografis yang menggunakan layanan berbasis lokasi) untuk memantau lokasi hewan peliharaan dan berkomunikasi ketika
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geofence (perimeter virtual pada wilayah geografis yang menggunakan layanan berbasis lokasi) dilanggar; piranti keras
komputer, periferal komputer, dan piranti lunak untuk digunakan dalam bisnis elektronik dan nirkabel dan transaksi konsumen,
yaitu piranti keras komputer, periferal, dan piranti lunak untuk memfasilitasi pembayaran secara elektronik dan nirkabel; piranti
lunak komputer untuk mengatur, mengkonfigurasikan, mengoperasikan atau mengendalikan perangkat seluler, telepon seluler,
peralatan yang dapat dipakai/dikenakan, komputer, periferal komputer, set top box, televisi, dan alat pemutar audio dan video;
piranti lunak komputer untuk pengembangan piranti lunak; piranti lunak untuk pengembangan ion; piranti keras
dan piranti lunak komputer untuk memfasilitasi akses ke rekening pembayaran dengan tujuan komersil secara elektronik dan
nirkabel; piranti keras komputer, periferal komputer, dan piranti lunak untuk memfasilitasi pembayaran elektronik, transaksi
tunai elektronik, transfer dana elektronik, dan layanan pengiriman uang elektronik secara elektronik dan nirkabel; piring
holografik; piringan cakram dan cakram audio pra-rekam yang menampilkan musik; pirometer; pita magnetik; pita pengukur;
pita rekaman suara; platform perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial; platform perangkat lunak untuk memfasilitasi
transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, cryptocurrency, aset digital dan blockchain,
aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token utilitas yang memungkinkan pengguna untuk
membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; platform perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan
pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token utilitas yang memungkinkan pengguna untuk membeli
dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; pointer elektronik pemancar cahaya; pointer laser; ponsel [perangkat
telekomunikasi]; ponsel pintar; port paralel komputer; port serial komputer; power amplifier profesional; power audio mobil; prarekaman cakram video digital; preamplifiers; printer dampak; printer foto elektronik genggam; printer ink-jet; printer jaringan;
printer label kode genggam elektronik; printer laser; printer warna; printer xerografis; program aplikasi cerdas, dapat diunduh
untuk terminal nirkabel ; program aplikasi intelijen untuk terminal nirkabel yang dapat diunduh; program aplikasi kecerdasan
untuk terminal nirkabel yang direkam; program dan perangkat lunak komputer; program game komputer yang direkam;
program komputer dan perangkat lunak komputer untuk perdagangan efek elektronik; program komputer dan perangkat lunak
untuk pemrosesan gambar; program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar yang digunakan untuk telepon
seluler; program komputer dan perangkat lunak untuk perangkat komunikasi, yaitu program dan perangkat lunak yang
memungkinkan telekomunikasi/koneksi lokal atau global antara perangkat elektronik konsumen, perangkat komunikasi
nirkabel, base stasiun, dan/atau peralatan/fasilitas telekomunikasi; program komputer disimpan dalam bentuk digital; program
komputer untuk desain antarmuka pengguna; program komputer untuk digunakan dalam telekomunikasi; program komputer
untuk manajemen dokumen; program komputer untuk manajemen proyek; program komputer untuk memproses file musik
digital; program komputer untuk mencari konten dari jauh di komputer dan jaringan komputer; program komputer untuk
mengakses dan menggunakan Internet; program komputer untuk mengaktifkan akses atau kontrol masuk; program komputer
untuk mengedit gambar, suara dan video; program komputer untuk menggunakan Internet dan World Wide Web; program
komputer untuk menghasilkan musik; program komputer untuk menghubungkan jarak jauh ke komputer atau jaringan
komputer; program komputer untuk menghubungkan ke komputer jarak jauh dan jaringan komputer; program komputer untuk
pemrosesan data; program komputer untuk perangkat pemutar audio dan/atau video, program komputer untuk
menghubungkan perangkat elektronik konsumen ke perangkat komunikasi nirkabel, program komputer untuk mengendalikan
dan menggunakan sirkuit terpadu; program komputer untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; program
komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; program komputer untuk perdagangan mata uang elektronik;
program komputer untuk video dan permainan komputer; program komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam
mengakses dan melihat infrastruktur dan sistem jaringan komputer; program komputer yang dapat diunduh untuk digunakan
dalam mengakses, menavigasi, menjelajahi, dan mentransfer informasi, serta mendistribusikan dan melihat program
komputer; program komputer yang digunakan untuk sistem cash register elektronik; program komputer, dapat diunduh;
program komputer, direkam; program pengoperasian komputer; program pengoperasian komputer, direkam; program
perangkat lunak komputer berupa sumber daya dalam permainan; program perangkat lunak komputer untuk integrasi file teks,
foto, grafik, audio dan video ke dalam aplikasi multimedia pengiriman interaktif; program permainan elektronik; program
permainan komputer; program permainan komputer dapat diunduh melalui Internet; program permainan komputer interaktif;
program permainan komputer multimedia interaktif; program permainan komputer, pengontrol permainan video, yaitu, kendali
jarak jauh, joystick, bantalan lantai yang dikontrol secara interaktif, roda kemudi untuk permainan video, headphone, keyboard
dan mouse pemrosesan data, semua untuk digunakan dengan komputer dan konsol untuk platform permainan video, mouse
pemrosesan data nirkabel dan kontrol jarak jauh untuk digunakan dengan televisi, komputer, dan set-top box dalam bentuk
decoder; program permainan untuk mesin permainan video arcade; program sistem operasi jaringan; program sistem operasi
jaringan untuk ponsel; program televisi yang dapat diunduh menampilkan drama dan fiksi ilmiah yang didistribusikan melalui
Internet dan komunikasi nirkabel (perangkat lunak); program video game interaktif; program yang direkam untuk permainan
genggam dengan layar kristal cair; program-program komputer untuk mewarnai dan menggambar yang menampilkan kegiatan
pembelajaran ekspresi kreatif untuk anak; prosesor efek gitar; prosesor multi-core; prosesor satelit; prosesor sinyal; prosesor
sinyal audio elektronik untuk mengkompensasi distorsi suara pada speaker; prosesor suara; prosesor suara multichannel;
prosesor yang dapat diprogram; proyektor geser; proyektor home theater; proyektor liquid crystal display [LCD]; proyektor
multimedia; proyektor suara; pustaka perangkat lunak dan arsip data elektronik yang dapat diunduh untuk digunakan dalam
sirkuit terpadu dan desain semikonduktor; quantum dot light-emitting diode [QLED]; quantum dots [bahan semi-konduktor
kristal]; radar patroli maritim; radio; radio laut; radio menggabungkan jam; radio menggabungkan jam alarm; radio portabel;
radio seluler; radio siaran audio digital [DAB]; radio transceiver nirkabel; radio untuk jaringan komunikasi radio; radio untuk
kendaraan; radiometer; radiometer untuk digunakan dalam penelitian; radome [kubah radar] untuk kendaraan untuk
penggerak melalui darat, udara, air atau kereta api; radome [kubah radar] untuk pesawat; rak disesuaikan untuk amplifier; rak
laboratorium; rak pemasangan disesuaikan untuk perangkat keras komputer; rak pemasangan disesuaikan untuk perangkat
keras telekomunikasi; rakit yang menyelamatkan jiwa; rakitan kunci elektronik; rambu-rambu jalan, bercahaya; rambu-rambu
jalan, bercahaya atau mekanis; rana melepaskan [fotografi]; ransel punggung yang khusus disesuaikan untuk membawa
komputer jinjing; rantai dan kabel untuk kacamata hitam; rantai survei; rebreathers untuk menyelam; reflektor untuk digunakan
dalam fotografi; reflektor untuk sinyal lalu lintas; reflektor untuk teleskop; refraktometer; refraktor; regulator cahaya [peredam],
listrik; regulator pencahayaan panggung; regulator tegangan induksi; regulator tegangan statis; regulator untuk digunakan
dalam scuba diving; rekam pemain yang menggabungkan pemutar CD; rekam turntable; rekaman audio; rekaman audio dan
audiovisual, semua berupa musik dan hiburan musikal; rekaman audio dan video menampilkan suatu karakter animasi dan
suatu program televisi animasi; rekaman audio dan video yang dapat didownload berupa musik dan hiburan; rekaman audio
dan video yang dapat diunduh; rekaman audio dan video yang telah direkam sebelumnya yang dapat didownload berupa
musik dan hiburan musikal; rekaman audio dan visual yang menampilkan musik, cerita, pertunjukkan drama, pertunjukkan
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non-drama, hiburan aksi secara langsung, hiburan animasi, permainan dan kegiatan pembelajaran untuk anak-anak.; rekaman
audio dan/atau video dalam bentuk cakram dan kaset; rekaman audio musik untuk anak; rekaman audio visual di semua
media, yang menampilkan hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung di bidang drama dan fiksi ilmiah;
rekaman audio yang menampilkan musik; rekaman audiovisual yang dapat diunduh menampilkan hiburan musik dan musikal;
rekaman fonograf yang telah direkam sebelumnya, compact disc yang telah direkam sebelumnya, pita video yang telah
direkam sebelumnya, kaset video yang telah direkam sebelumnya, DVD dan kaset audio yang telah direkam sebelumnya,
semuanya menampilkan hiburan olahraga; rekaman musik; rekaman suara; rekaman suara dan audiovisual yang dapat
diunduh menampilkan hiburan dan musik; rekaman suara dan audiovisual yang menampilkan hiburan dan musik; rekaman
suara dan video; rekaman suara musikal; rekaman video dan kaset; rekaman video musikal; relay menempel; relay untuk
stasiun radio dan televisi; remot kontrol untuk mengendalikan komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat
elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam,
televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; remote control peralatan pemanas dan
instalasi untuk udara ruangan; repeater; repeater frekuensi radio; repeater multiport; repeater untuk stasiun radio dan televisi;
resistensi, listrik; resistor listrik untuk peralatan telekomunikasi; respirator untuk menyaring udara; respirator, selain untuk
respirasi buatan; rheometer; rheostat; riflescopes teleskopik; rilis rana untuk kamera; robot humanoid dengan kecerdasan
buatan; robot laboratorium; robot pengajar; robot taktis; robot telepresence; roda pengukur; rompi keselamatan untuk ski air;
rompi penusuk; rompi penyelamat untuk anjing; rotary encoders; router jaringan; router jaringan komputer; router jaringan
komputer, alat pengendali, sakelar dan alat poin akses nirkabel (WAP); router nirkabel; router-router dengan kabel; ruang
oksigen hiperbarik, bukan untuk tujuan medis; sabuk Keselamatan; sabuk dukungan untuk pekerja; sabuk pemberat untuk
scuba diving; sakarometer; sakelar jaringan komputer; sakelar kelembaban; sakelar lampu; sakelar listrik dan elektronik;
sakelar merkuri; sakelar pemutus; sakelar penggantian untuk peralatan telekomunikasi; sakelar suhu; sakelar, listrik; saklar
elektronik untuk mengganti sinyal audio dan video; saklar jaringan komputer, router, dan adaptor; salut lindung untuk kabel
listrik; sambungan untuk kabel listrik ; sampel spesimen, selain untuk keperluan medis; sampul pelindung untuk pembaca
buku elektronik; sampul pelindung untuk perangkat reproduksi audio; sandaran tangan untuk digunakan dengan keyboard
komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan periferal komputer;
sandaran tangan untuk pengguna mouse komputer; sarung untuk laptop; sarung pelindung untuk smartphone; sarung tangan
data elektronik; sarung tangan data untuk interaksi nirkabel dengan komputer atau perangkat jarak jauh; sarung tangan kabel;
sarung tangan untuk penyelam; sarung tangan untuk perlindungan terhadap kecelakaan; sarung tangan untuk perlindungan
terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; sarung tangan untuk perlindungan terhadap sinar-X untuk keperluan industri;
satelit navigasi; satu set telepon, peralatan penghubung telepon, pesawat teleks, peralatan telegraf dan mesin faks peralatan
penyiaran, termasuk penerima digital, perekam digital, penerima siaran televisi, kamera televisi, pengirim siaran televisi,
penerima dan pengirim siaran radio, peralatan komunikasi radio dan peralatan radar, antena radio; scanner [peralatan
pemrosesan data]; scanner elektronik genggam; scanner genggam; sekering; sekering audio mobil; sekoci tiup; sekrup
mikrometer untuk instrumen optik; sel galvanik; sel penyimpanan bahan bakar sebagai bagian struktural kendaraan; selimut
survival menjadi selimut termal untuk mempertahankan panas tubuh; selimut survival menjadi selimut termal untuk
mempertahankan panas tubuh terhadap hipotermia; selubung identifikasi untuk kabel listrik; selubung pelindung untuk kabel
serat optik; selubung untuk kabel listrik; semikonduktor oksida logam terdifusi lateral; sendok ukur; sensor [alat ukur], selain
untuk penggunaan medis; sensor gas; sensor gerak; sensor gerak untuk lampu keamanan; sensor gerak untuk permainan
komputer dan video; sensor inframerah; sensor jarak; sensor kelembaban; sensor suhu jarak jauh; sensor suhu pendingin;
sensor termal; sensor tingkat; sensor tingkat cair; sensor tingkat oli; sensor untuk peralatan input data waktu nyata; sensor
untuk peralatan output data waktu nyata; sepatu bot pelindung; sepatu bot pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan
atau cedera; sepatu pelindung; sepatu pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu pengaman
untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu untuk perlindungan terhadap api; sepatu untuk perlindungan
terhadap iradiasi; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan kebakaran; sepatu untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan api; serat optik; serat optik nonlinear; server internet; server intranet; server jaringan; server jaringan
komputer; server komputer; server komunikasi [perangkat keras komputer]; server surat elektronik; set kuadrat [alat ukur]; set
radiotelegraphy; set telepon radio; set-top box yang menggabungkan sistem pengenalan suara; simulator pelatihan olahraga;
simulator untuk kemudi dan kontrol kendaraan; singkatan untuk digunakan dengan mikroskop yang beroperasi; sinyal kabut,
tidak mudah meledak; sinyal, bercahaya atau mekanis; sirene untuk kendaraan; sirkuit elektronik dan CD-ROM direkam
dengan program kinerja otomatis untuk alat musik elektronik; sirkuit kontrol elektronik untuk alat musik elektronik; sirkuit mikro;
sirkuit terpadu elektronik; sirkuit terpadu skala besar; sisipan untuk masker pernapasan, selain untuk penggunaan bedah;
sisipan untuk masker pernapasan, selain untuk penggunaan medis; sistem alamat publik; sistem alarm kebocoran gas; sistem
aplikasi platform perangkat lunak arsitektur terbuka otomatis untuk industri pertambangan terdiri dari suatu server pusat
jaringan, suatu perangkat lunak manajemen jaringan, gateway untuk modul router jaringan, node nirkabel, yaitu, modem
kendaraan router jaringan, pemancar-penerima kendaraan dan sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk kendaraan,
modul lampu pada topi, yaitu, sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk penambang dan modul jaringan sensor, yaitu,
modul router jaringan yang menyampaikan informasi dari sensor yang ditempatkan di tambang ke server pusat jaringan;
sistem audio mobil; sistem deteksi gas; sistem hiburan rumah yang terdiri dari pemutar musik digital, pengontrol musik digital,
speaker, amplifier, dan pengontrol genggam nirkabel; sistem home theatre; sistem interpretasi simultan; sistem jaringan
nirkabel inframerah; sistem keamanan dan pengawasan di perumahan; sistem kendali akses untuk penyalur tunai otomatis;
sistem komunikasi dua arah nirkabel; sistem musik; sistem navigasi berbantuan satelit; sistem navigasi satelit; sistem operasi
komputer; sistem operasi robot [ROS]; sistem pengeditan audio dan video terdiri dari pemutar/perekam cakram audio/video;
sistem pengukuran laser; sistem produksi audio yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
menyusun, merekam, membuat, mengubah, meningkatkan, memproses, memperkuat, mencampur, memanipulasi, dan
memainkan sinyal audio; sistem speaker yang terdiri dari pengeras suara dan kabinet untuk digunakan dengan pengeras
suara; sistem stereo; sistem stereo hi-fi; sistem suara hi-fi; sistem suara kesetiaan tinggi; sistim-sistim komputer, pesawatpesawat komputer laptop, pesawat-pesawat komputer notebook; skala surat; slide mikroskop; slide mikroskop untuk
penggunaan laboratorium; slide-aturan; smartphone dalam bentuk arloji; smartphone modular; smartwatches menggabungkan
fungsi telekomunikasi; snorkeling; snorkeling scuba; speaker audio nirkabel; speaker audio pintar yang dikendalikan dengan
suara dengan kemampuan asisten pribadi virtual; speaker nirkabel; speaker untuk komputer; speaker untuk pemutar media
portabel; speedometer untuk kendaraan; spektrofotometer; spektrofotometer untuk penggunaan laboratorium; spektroskopi
untuk penggunaan laboratorium; spherometer; spidol keamanan; spidometer; stand audio speaker; starter untuk lampu listrik;
stasiun cuaca nirkabel; stasiun docking laptop; stasiun pengisian untuk pengisian kendaraan listrik; stereomikroskop; stills
untuk percobaan laboratorium; stoples akumulator; straightedges [alat ukur]; strip indikator suhu termosensitif; strip spike yang
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dapat digunakan dari jarak jauh digunakan untuk menghentikan mobil dengan menusuk ban; stroboskop; studio flash strobo;
suar penyelamatan, non-eksplosif dan non-piroteknik; suar radio; suara atau gambar yang dapat didownload; subwoofer;
sulfitometer; superkomputer; switchboards; switchboards telekomunikasi; switchboards telepon; switchbox [listrik]; switchgear
listrik; synthesizer frekuensi; tablet grafis; tabung gelas untuk tujuan ilmiah; tag [RFID] identifikasi frekuensi radio; takometer;
taksimeter; tali kacamata; tali pengaman pekerja menjadi peralatan perlindungan jatuh untuk menahan dan menjatuhkan jatuh;
tali untuk kacamata hitam; tali untuk telepon seluler; tali untuk untuk kamera; tampilan layar untuk komputer, telepon mobile,
peralatan elektronik mobile, peralatan elektronik, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, dan alat pemutar dan alat
perekam audio dan video yang dapat dipakai/dikenakan; tampilan light emitting diode [LED]; tanda keluar menyala; tanda
neon; tanda-tanda LED elektronik; tanda-tanda iklan yang menyala; tanda-tanda jalan, mekanis; tanda-tanda mekanik; tandatanda, bercahaya; tas dan ransel komputer; tas disesuaikan untuk komputer notebook; tas kantor (briefcases), ransel
(backpacks) dan tas jinjing (carrying cases) untuk perangkat elektronik seluler; tas komputer; tegakan retort; tekan tombol
untuk lonceng; telecopiers; telemeter; telepon; telepon internet; telepon modular; telepon radio; telepon satelit; telepon tanpa
kabel; telepon umum; teleprinters; telerupters; teleskop; teleskop puncak; teleskop transit meridian; televisi [LED] pemancar
cahaya; televisi definisi tinggi; televisi liquid crystal display [LCD]; tempat kerja (workstation) komputer mobile yang terdiri dari
komputer notebook; tempat khusus untuk menyimpan laptop dan notebook; tempat pengisian daya nirkabel; tempat speaker
audio; tempat untuk kontak lensa; tempat untuk piringan hitam; template yang dapat diunduh untuk mendesain presentasi
audiovisual; terminal aman untuk transaksi elektronik; terminal entri data keamanan yang memiliki perangkat keras dan
perangkat lunak pemindaian jari dan pengenalan wajah; terminal entri data keamanan yang memiliki perangkat keras dan
perangkat lunak pengenalan wajah; terminal kerja komputer yang terdiri dari komputer dan layar tampilan komputer; terminal
komunikasi portabel untuk digunakan sehubungan dengan satelit; terminal komunikasi satelit terdiri dari pemancar dan
penerima satelit tetap dan bergerak; terminal layar sentuh interaktif; termometer daging; termometer inframerah, bukan untuk
keperluan medis; termostat; termostat akuarium; termostat digital kontrol iklim; termostat untuk kendaraan; termostat untuk
mesin kendaraan; terpal keamanan; tiang-tiang untuk antena nirkabel; timbangan Dapur; timbangan [timbangan gantung];
timbangan bayi; timbangan berat badan; timbangan dengan penganalisa massa tubuh; timbangan elektronik; timbangan
elektronik digital portabel; timbangan elektronik untuk penggunaan dapur; timbangan gantung; timbangan gantung untuk
menimbang ikan; timbangan kamar mandi; timbangan kamar mandi digital; timbangan listrik; timbangan pribadi; timbangan
saku; timbangan surat untuk keperluan rumah tangga; timbangan surat untuk penggunaan kantor; timbangan timbangan
elektronik untuk penggunaan pribadi; timbangan timbangan portabel untuk menimbang ikan; timbangan timbangan untuk
keperluan medis; timbangan untuk digunakan dengan timbangan timbangan; timbangan yang dapat berbicara; tingkat
semangat; tirai cahaya; titik akses jaringan area lokal [LAN] untuk menghubungkan pengguna komputer jaringan; tolok ukur;
tongkat komputer; topeng berenang; topeng scuba; topeng selam kulit; transceiver multiport; transceiver radio; transceiver
satelit; transformator flyback; transformator listrik; transformator step-down; transformator step-up; transformator tegangan
tinggi; transistor efek medan galium nitrida untuk sistem penghindaran tabrakan taktis; transistor efek medan semikonduktor
oksida logam; transistor mobilitas elektron tinggi; tudung lensa; tudung lensa untuk kamera; tujuan [lensa] [optik]; tumpukan
sel bahan bakar; tuner radio; tuner stereo; tungku untuk penggunaan laboratorium; tutup kepala menjadi helm pelindung; tutup
pelindung dan kasing untuk komputer tablet; tutup pelindung untuk smartphone; ukuran; ukuran roh; unit bailout udara
terkompresi untuk menyelam; unit display elektronik; unit enkripsi elektronik; unit flash strobo; unit kontrol
untuk peralatan dan instalasi pendingin udara, khususnya fungsi kenyamanan untuk peralatan
dan instalasi pendingin udara; unit kontrol radio; unit pemroses audio; unit pemroses grafis (GPUs); unit pemroses video; unit
penyimpanan hard disk drive miniatur; unit pita magnetik untuk komputer; unit prosesor grafis [GPU]; video dan media audio
yang direkam sebelumnya; video game interaktif dan permainan komputer multimedia yang dapat diunduh; video yang
direkam sebelumnya; voucher hadiah, disandikan; wafer [irisan/lempengan silikon]; wafer matahari; wafer silikon; wafer silikon
kristal tunggal; wafer silikon untuk sirkuit terpadu===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033853
: 18/05/2021 21:04:26
:
: MUHAMMAD JA'FAR AUDAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JI. H. Noor Rt. 006 Rw. 001 Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MASBUNG madu asam lambung + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, PUTIH, COKLAT
: 5
: ===Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk penggunaan medis; Bahan serat yang berhubungan dengan makanan

740

(dietary fiber) yang larut dalam air (water-soluble) untuk penggunaan/keperluan industri; Bahan-bahan untuk sediaan farmasi,
sediaan makanan untuk bayi dan makanan untuk bayi, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Cairan antiseptik untuk
tangan tanpa bilas air; Garam-garam air mineral untuk keperluan medis; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk
tablet; Jamu memelihara kesehatan; Jelly (vaselin) untuk keperluan medis; Jintan Hitam (Herbal); Kopi stamina yang
mengandung obat; MINYAK ANGIN; Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Makanan dan makanan ringan berbahan dasar
buah, sayuran, sereal, oatmeal dan kelapa untuk bayi dan bayi baru lahir; Makanan dan minuman untuk wanita hamil atau
menyusui, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Makanan diet untuk penggunaan medis; Makanan ringan untuk bayi;
Makanan untuk bayi dengan kebutuhan diet khusus; Makanan untuk bayi, jabang bayi dan orang cacat; Makanan untuk orang
sakit; Makanan yang telah difortifikasi untuk penggunaan medis; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing;
Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman jahe merah yang mengandung obat; Minuman kesehatan yang

Halaman 1231 dari 1262

mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk
keperluan medis; Minuman mengandung obat; Minuman pelangsing; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman
suplemen dari madu; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan;
Minuman untuk kesehatan; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin
untuk kesehatan; Minyak Telon; Minyak gosok; Minyak jintan Hitam (Herbal); Minyak kayu putih; Obat herbal rasa madu; Obat
herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat herbal
yang mengandung madu; Obat tradisional stamina pria; PEMBALUT HIGIENIS; Pembalut kedokteran; Pembalut tipis untuk
orang yang tidak mampu menahan buang air sekali pakai; Pembalut untuk haid; Permen karet yang mengandung nikotin
(untuk medis); Permen yang diperkaya dengan kalsium; Persiapan makanan biologis; Plester dan bahan untuk pembalut;
Produk madu untuk penggunaan medis, farmasi atau terapeutik; Produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi
obat; Sampo rambut mengandung obat; Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan; Serat untuk diet; Serat untuk keperluan
diet; Serat yang berhubungan dengan makanan (dietary fiber) sebagai bahan baku untuk penggunaan/keperluan industri;
Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai
komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen
vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau
dengan madu; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional,
Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak
angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis,
salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu
hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur
untuk keperluan medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan
minuman penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; TONIK OBAT KUAT; Vitamin,
mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; air mineral untuk keperluan medis; air yang diperkaya nutrisi untuk
keperluan medis; air yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; alkali iodida untuk keperluan farmasi; antioksidan
[suplemen makanan]; bubuk pengganti makanan bergizi; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti
makanan untuk keperluan medis; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; energy bar digunakan
sebagai suplemen makanan; hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; jamu-jamuan pelangsing tubuh; kapsul pelangsing;
kolagen untuk keperluan medis; kosmetik yang mengandung obat; krim antijamur untuk keperluan medis; makanan dan
minuman bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam
berbagai rasa; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan zat diet yang diadaptasi
untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau
kedokteran hewan, makanan untuk bayi; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan yang diresapi ganja
untuk tujuan medis; makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman
elektrolit untuk keperluan medis; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman kesehatan
menambah vitalitas badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan untuk keperluan medis (antioksidan);
minuman kesehatan yang mengandung ginseng; minuman obat; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik rasa;
minuman pengganti elektrolit untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi untuk keperluan medis;
minuman untuk bayi; minuman yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; minuman yang diresapi ganja untuk tujuan
medis; obat antijamur; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan farmasi; obat-obatan herbal; obat-obatan pelangsing
tubuh; pasta gigi obat; pembalut wanita; pembalut, kedokteran; pengganti makanan gizi; permen karet bebas gula untuk
penggunaan medis; permen karet kunyah untuk keperluan medis; permen karet nikotin untuk digunakan sebagai bantuan
untuk berhenti merokok; permen karet obat; permen karet rasa mint untuk keperluan medis; permen karet rasa mint untuk
penggunaan medis; permen karet untuk keperluan medis; permen untuk keperluan medis; permen yang diperkaya kalsium
untuk keperluan medis; permen yang mengandung obat; permen, obat; petroleum jelly untuk keperluan medis; pil pelangsing;
produk dan suplemen makanan kesehatan; propolis untuk keperluan farmasi; propolis untuk keperluan pengobatan atau
terapi; ragi bir untuk digunakan sebagai suplemen makanan; royal jelly [suplemen gizi]; royal jelly untuk keperluan medis;
sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan medis untuk tujuan pelangsingan; sediaan-sediaan diet
untuk keperluan pelangsingan (kesehatan); serat biji rami untuk digunakan sebagai suplemen makanan; serat makanan; serat
makanan untuk digunakan sebagai bahan dalam pembuatan suplemen makanan; serat makanan untuk membantu
pencernaan; serat makanan untuk mengobati sembelit; serat untuk keperluan medis; serbuk minuman kesehatan rasa beras
kencur; sirup untuk keperluan farmasi; suplemen diet propolis; suplemen diet royal jelly; suplemen makanan alami untuk
mengobati claustrophobia; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan
bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk butiran; suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk
keperluan medis; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan dengan efek kosmetik;
suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet; suplemen makanan
hewan; suplemen makanan mineral; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen minuman kolagen; suplemen nutrisi
atau makanan dalam bentuk daya atau sachet; suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat minuman effervescent
ketika ditambahkan ke air; susu formula untuk digunakan dalam makanan bayi dalam paket yang sudah ditentukan
sebelumnya; teh pelangsing untuk keperluan medis; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral dan elemen, baik secara
individu atau dalam kombinasi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon
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: DID2021033854
: 18/05/2021 21:04:59
:
: YOHAN SETIAWAN HIDAYAT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Giro I Blok Q No. 34 RT.001 RW.010, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading,
Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

Halaman 1232 dari 1262

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: MOD CASE + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 15
: ===pick gitar; tas untuk alat musik gitar elektrik, gitar akustik, bass, cajon===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033855
: 18/05/2021 21:05:26
:
: MUHAMMAD JA'FAR AUDAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JI. H. Noor Rt. 006 Rw. 001 Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MASBUNG madu asam lambung + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, PUTIH, COKLAT
: 30
: ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Bahan makanan yang sudah disiapkan dalam bentuk saus-saus; Bahan
pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bahan pengental untuk memasak makanan; Bakpao rasa Kacang Merah,
rasa kacang hijau, rasa kacang tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang hijau pandan, rasa talas, rasa bengkoang
asin, rasa labu dan rasa ayam kecap; Beras; Bubuk herbal untuk membuat makanan dan minuman herbal; Bumbu Gulai;
Bumbu instan bubuk; Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Bumbu pecel; Bumbu rendang; Bumbu siap saji; Bumbu-bumbu
yang mengandung monosodium glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran;
Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Cone snack [makanan ringan
berbahan dasar tepung]; Ekstra ragi untuk makanan; Es cincau; Es krim novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan penutup
es krim; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer)
dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Hasil produksi Madu; Jus jahe [minuman]; Kecap; Kedelai bubuk untuk
digunakan sebagai makanan; Kopi jahe; Kue kering (pastri); Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Makanan
batang berenergi berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan
penutup beku berupa air es dengan rasa; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan terutama terdiri dari
gandum; Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie; Makanan yang mengandung tepung; Mie; Mie Aceh; Mie
kering (rehydratable) seperti soba kering (organik), udon kering (organik), ramen kering (organik), somen kering (organik); Mie
yang terbuat dari Jagung; Minuman Air Tebu Nostalgia; Minuman Sirsak Markisa; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh
hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman berbahan dasar madu; Minuman berbahan dasar
makanan berbasis susu (dairy); Minuman berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga rosella;
Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman es krim; Minuman jahe; Minuman jahe merah; Minuman jahe merah
siap minum; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman kunyit asam; Minuman serbuk daun
kelor organik royal moringa rasa jahe (moringa ginger); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe
(moringa coffe ginger); Minuman teh dengan atau tanpa susu; Minuman temulawak; Nasi, pasta dan mie; Permen Jahe;
Produk kembang gula rami yang dapat dimakan dan produk kembang gula yang berasal dari atau diresapi dengan rami;
Produk makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; Produk untuk
bumbu atau penyedap bahan makanan, rempah-rempah yang dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes, mayones; Saffron
(rempah-rempah); Sambal Bawang; Sambal Cabe Hijau; Sambal Ikan Teri; Sambal Matah; Sambal Terasi; Sambal bakso;
Sambal cobek; Sambal goreng; Sambal tabur; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk;
Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Sediaan-sediaan tepung untuk
makanan; Seduhan dari rempah-rempah; Snack Bar (Makanan); air madu; bahan makanan untuk adonan roti dan kue;
bawang putih cincang [sambal]; bihun; bihun [mie]; bubuk kurma kering [pemanis alami]; bubuk madu mentah kering [pemanis
alami]; bumbu dan bumbu berbasis kakao untuk makanan dan minuman; bumbu olahan [bumbu]; coklat; cuka kurma; daun
stevia (pengganti gula); garam; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk
makanan atau minuman; gula aren; gula cair; gula kurma; gula madu herbal; gula tebu pasir; gula, madu, sirup; jahe yang
diawetkan [bumbu]; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kembang gula; keripik kacang
(gula-gula); kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; kue basah; kue beras; kue jahe; lada [bumbu];
madu; madu campuran; madu herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu mustard; madu untuk makanan dan minuman;
madu, madu sirup; makanan batang berenergi berbahan dasar kakao; makanan beku terutama terdiri dari pasta; makanan
pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis); makanan pengganti berbahan dasar sereal dalam
bentuk batangan (non-medis); makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik;
makanan ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan
berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan dengan bahan dasar mie;
makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie; maté (minuman infused); mie ayam; mie
bebas gluten; mie goreng; mie instan; mie telur; mie tepung; mie yang terbuat dari tanaman kelor; mie, dimasak atau tidak
dimasak; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar,
boba, dan krim busa manis; minuman berbasis chamomile; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan
dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman herbal alang-alang; minuman jahe merah dengan atau tanpa susu;
minuman kopi dengan buah-buahan; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi;
minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak); minuman teh; minuman teh boba; minuman wedang jahe;
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minuman yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk matcha; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; paket makanan
yang terdiri dari pasta atau nasi; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa lemon, selain minyak esensial,
untuk makanan atau minuman; perasa teh untuk makanan atau minuman; perasa vanila untuk makanan atau minuman;
perasa vanila untuk minuman; permen; permen gula tanpa obat; produk-produk kopi; propolis [lem lebah] untuk makanan
manusia; ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; rempah-rempah bubuk; roti jahe; sambal; sambal kacang; sambal pedas;
saos; saos tomat; sediaan malt barley untuk digunakan dalam membuat minuman; sediaan minuman kopi; sediaan-sediaan
untuk minuman cokelat ; sirup kurma [pemanis alami]; tablet madu herbal [permen]; tepung beras; tepung bumbu; tepung
kacang hijau; tepung kentang untuk makanan; tepung untuk makanan dan minuman; tepung*===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033856
: 18/05/2021 21:07:45
:
: MUHAMMAD FIRDAUS RYAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sumber Krajan, RT.001 RW.001, Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota. Surakarta Jawa Tengah, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57138
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SNAFFCA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 3
:
===Alas bedak; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen
dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih
tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun
batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang
berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut,
minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting
rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi,
sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak
padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk
keperluan kosmetik; Bibit parfum; Bubuk sampo; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata
rambut asli; Deodorant stick; Highlighter krim (kosmetik); Hyaluronic serum; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit,
toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak
bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath;
Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah
sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub]
kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk
penggunaan medis); Krim pelembab kulit beraroma; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim sabun yang tidak
mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi;
Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim untuk vagina yang tidak
mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak,
losion dan busa stelah bercukur; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh
(tidak mengandung obat); Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion antipenuaan; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion
pelindung sinar UV; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion
perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Losion untuk pijat; Losion untuk wajah; Make up remover krim; Maskara; Masker Wajah; Masker wajah
(kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah
untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah
untuk kosmetik; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi;
Parfum, eau de toilette; Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam
bentuk bedak; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pewarna dan cat rambut;
Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata,
penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona
wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Reed diffusers terdiri
dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun
Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan
dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel
tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk
membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk
mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan
cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion,
toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan
anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan
perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan tabir surya kosmetik;
Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak
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mengandung obat; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan
minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan
tubuh, krim pencukur; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum antipenuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit
berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk
keperluan kosmetik; Tempat lipstik; Tisu deodoran; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah;
Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; Vitamin rambut; amber [parfum];
ambergris [parfum]; aroma diffuser buluh udara; bahan parfum dan perasa/aroma; bar sampo padat; barang-barang toilet
(toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang
lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem; bedak mandi;
bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak
tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak
wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; bubuk bedak wangi; bubuk
bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk pasta gigi; bubuk sabun; bulu mata palsu; dasar bedak; dasar bedak
(kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar untuk parfum bunga;
deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh
[wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran untuk
kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran
untuk perawatan tubuh; deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti
keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; eau de parfum; ekstrak untuk parfum; gel pasta gigi; ginseng mengklarifikasi
masker wajah pemolesan; jel dan krim untuk mandi shower; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes,
glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis
mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah,
penyamar noda pada wajah; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik,
yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer,
Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat
kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim; krim after-shave
(non-obat); krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim antipenuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim
bayi yang tidak mengandung obat; krim berjemur; krim bibir; krim boot; krim cukur; krim dasar bedak; krim exfoliant untuk
keperluan kosmetik; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan
tubuh; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit yang adil;
krim malam; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim
non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih; krim
pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih gigi; krim
pemutih kulit; krim pengelupas; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim ruam popok tanpa obat;
krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim siang; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan,
krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan
kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit;
krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah;
krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik;
krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak dan susu untuk tubuh,
sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; lipstik; losion; losion untuk kulit; losion bayi; losion dan krem pelembab badan dan
kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (nonmedis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion pelembab stimulasi
non-obat untuk kulit; losion rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh;
losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari;
losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion berjemur; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk
penggunaan kosmetik; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan
kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up bedak; make-up
dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up
menghapus krim; mandi minyak untuk perawatan rambut; maskara; maskara rambut; masker kecantikan wajah; masker
kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker pembersih untuk wajah;
masker pemutih kulit wajah; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah
bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk
penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; minyak jenggot; minyak
memperbaiki rambut; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak penataan rambut; minyak
rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian
rambut; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak, losion dan susu
semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika;
parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat;
parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi; pasta gigi bayi;
pasta gigi cair; pasta gigi tanpa obat; pasta pemutih gigi; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab, losion
dan krem untuk badan dan kulit; pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembilasan rambut
[kondisioner sampo]; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemolesan pemerah pipi; pencuci
tubuh (sabun) bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; penghitam alis; pensil alis; penyeka, kapas
dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; perekat untuk bulu mata
palsu, rambut dan kuku; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata
palsu; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan
semprotan (sprays); produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk sabun; reed diffusers terdiri dari minyak
wangi dalam wadah dan termasuk buluh; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan untuk mandi;
sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam;
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sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun
cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci
kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun
kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun
loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi
dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan;
sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan
untuk wajah; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan
pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit;
sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk
perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk
mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk
mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah
pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah
pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial,
kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet parfum; sampo; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk
digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil;
sampo tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo,
kondisioner-kondisioner; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran
[perlengkapan mandi]; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan
kecantikan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik
untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik wajah; sediaan perawatan
kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan wajah kosmetik;
sediaan tabir surya; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun;
sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak
sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan yang tidak
mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; semprotan deodoran feminin;
semprotan deodoran kaki; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan untuk tubuh
yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata;
serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum
mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif
hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah;
serum yang mengandung ekstrak batu permata; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH
seimbang; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya
untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu, kain atau
penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit; toner kulit nonobat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; warna
alis dalam bentuk pensil dan bubuk; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033857
: 18/05/2021 21:11:17
:
: YOHAN SETIAWAN HIDAYAT

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Giro I Blok Q No. 34 RT.001 RW.010, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading,
Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KAVABORG + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 15
: ===alat musik mekanis dan aksesorisnya; papan tempat dudukan efek gitar/bass; pedal gitar; sandaran tangan gitar; senar
gitar; tali gitar; tas untuk alat musik gitar elektrik, gitar akustik, bass, cajon===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021033858
: 18/05/2021 21:16:07
:
: YOHAN SETIAWAN HIDAYAT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Giro I Blok Q No. 34 RT.001 RW.010, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading,
Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: Galatasaray + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 15
: ===gitar akustik; gitar listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033859
: 18/05/2021 21:21:34
:
: YOHAN SETIAWAN HIDAYAT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Giro I Blok Q No. 34 RT.001 RW.010, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading,
Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Chard Guitar + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 15
: ===Gitar akustik elektrik; gitar akustik; gitar listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021033861
: 18/05/2021 21:26:34
:
: Galih Pandikar

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Selang Nomor 14 RT002 RW002 Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor
Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, 16128
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Yara Footwear
: Yara berarti Kupu-kupu, Footwear berarti alas kaki

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: pink salem
: 25
: ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Sandal
Gunung; Sepatu hak tinggi; Sepatu/sandal dari rumput esparto; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki,
yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; sandal; sandal
balet [sepatu dansa]; sandal dan sepatu pantai; sandal dansa; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kulit; sandal lipat;
sandal lipat wanita; sandal pakai; sandal pantai; sandal pedikur; sandal pedikur busa; sandal pelindung kaki; sandal plastik;
sandal selop; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sepatu atau sandal esparto; sepatu bot untuk wanita; sepatu hak tinggi;
sepatu hak-tinggi; sepatu pantofel wanita; sepatu pengantin wanita; sepatu sandal; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak;
alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana
pendek, celana olahraga, celana olahraga; sepatu untuk wanita; sepatu wanita===
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Tanggal Penerimaan
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Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033862
: 18/05/2021 21:33:40
:
: PT Monrovia Jaya Abadi
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M Square Cibaduyut Ruko A 18, Kota Bandung, Jawa Barat
: Suryadi Sutanto Chandra
: Jl. Karang Layung No. 29 Bandung 40162
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GRIDIRON
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Hitam
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Uraian Barang/Jasa
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
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Prioritas
Nama Pemohon

: 25
: ===Baju atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Bakiak dan sandal gaya Jepang;
Bretel [suspender]; Celana jeans; Celana pelindung kaki; Celana pendek selancar; G-string; Gaun malam; Jerkins; Pakaian
Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian dinas seragam; Pakaian luar; Pelindung telinga [pakaian];
Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Syal untuk menutup kepala; T-shirt lengan panjang; alas kaki; alas kaki
militer; alas kaki terbuat dari kayu; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pria dan wanita;
alas kaki untuk snowboarding; alas kaki untuk wanita; alas kaki, bukan untuk olahraga; alas kaki, kecuali alas kaki ortopedi;
atasan rajut; bagal; bagian atas sepatu; baju hamil; baju hangat; baju ketat; baju militer; baju one-piece; baju pelindung; baju
rajut; baju tidur; band leher [bagian dari pakaian]; bantalan penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari
pakaian]; bius pedal denim; blus lengan panjang; blus militer; boas [kalung]; bodysuits untuk anak-anak; bodysuits untuk orang
dewasa; bodysuits untuk wanita; bolero; boot bagian atasnya; bra; bra bersalin; bralettes; bulu [pakaian]; bulu menjadi
pakaian; camiknickers; capris denim; celana bersalin; celana boxer; celana dalam wanita; celana formal; celana kasual; celana
khaki; celana kulit; celana panjang militer; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek bersalin; celana pendek
bersepeda; celana pendek bulu; celana pendek denim; celana pendek golf; celana pendek tinju; celana perawat; celana
tanaman denim; celana tempur; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda; chasubles;
chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup telinga]; cleat
untuk melekat pada sepatu olahraga; corselets; dasi; dasi kupu-kupu; daster; datemaki [bungkus sabuk untuk kimono];
earbands [pakaian]; fedoras; foulards [artikel pakaian]; garter pengantin; gaucho; gaun; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun
denim; gaun ganti; gaun koktail; gaun mohair; gaun pembaptisan; gaun perawat; gaun seremonial untuk wanita; gaun untuk
anak perempuan; gaun untuk wanita; gaun yang terbuat dari kulit; geta [Bakiak kayu gaya Jepang]; hal-hal lain; hidup [kimono
penuh-panjang]; ikat pinggang; ikat pinggang uang [pakaian]; ikatan bolo; ikatan bolo dengan ujung logam mulia; jaket
[pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket bawah; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket denim; jaket empuk; jaket
lengan panjang; jaket makan malam; jaket militer; jaket nelayan; jaket panjang; jaket ringan; jaket untuk pengendara sepeda
motor; jas hujan motor; jas kulit; jas penerbangan; jeans biru; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea];
jikatabi [Alas kaki kerja berujung Jepang]; jubah bulu; jubah pembaptisan; juban [kaus untuk kimono]; kain oto untuk anakanak; kain oto untuk pengunjung dewasa; kain tadah liur bayi; kaos grafis; kaos turtleneck tiruan; kaus; kaus [baju ketat]; kaus
kaki anak-anak; kaus kaki baju pria; kaus kaki pria; kaus kaki sekali pakai; kaus kaki tanpa kaki; kaus pengendara sepeda;
kelengkapan logam untuk alas kaki; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja formal;
kemeja golf; kemeja kancing; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja memancing; kemeja otot; kerah [pakaian]; komageta [bakiak kayu rendah]; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian yayasan]; koshihimo [tali pinggang
untuk kimono]; koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum rakyat [pakaian]; kostum renang dilengkapi dengan bra cup; kostum
tari; kostum topeng; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kostum untuk digunakan dalam
permainan peran; laci [pakaian]; legging [celana panjang]; legging [penghangat kaki]; legging menjadi celana panjang; lingerie
bersalin; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [kaus kaki]; maillots [pakaian renang]; mankini;
manset; mantel; mantel debu; mantel denim; mantel kulit; mantel laboratorium; mantel pagi; mantel pemantul cahaya; mantel
untuk pria; mantel untuk wanita; melampaui sepatu; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat;
miters [topi]; mokasin; monokini; muffs [pakaian]; mukuk; obi [band selempang untuk kimono]; obiage [bustle holder bands for
obi]; obiage-shin [kesibukan obi-simpul]; overall; overall perawat; overshirts; pakaian; pakaian atasan dari bulu; pakaian
bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bermain one-piece; pakaian bulu; pakaian
dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pria; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan;
pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian golf, selain sarung tangan;
pakaian hamil; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kucing; pakaian linen; pakaian luar;
pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk pria;
pakaian malam; pakaian militer; pakaian pas untuk pria; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara
sepeda; pakaian pria; pakaian renang one-piece; pakaian resmi; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian tidur
[pakaian]; pakaian tidur bersalin; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk
berselancar; pakaian untuk judo; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak;
pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan
sebagai pakaian dalam; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian
pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; paku golf; pelaut; pelindung kaki; penghangat leher;
penghangat tubuh; pengikat kaus kaki; peralatan cuaca busuk; perangkat yang tidak tergelincir untuk alas kaki; perangkat
yang tidak tergelincir untuk booting; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; perlengkapan logam untuk bakiak kayu
gaya Jepang; pullover bulu; puncak jogging; puncak turtleneck tiruan; rok golf; rok maxi; rok mini; rompi bawah; rompi
memancing; sabuk kulit [pakaian]; sandal dansa; sandal jepit [alas kaki]; sandal kulit; sandal lipat; sandal pakai; sandal pedikur
busa; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan bulu; sarung tangan dengan ujung jari konduktif yang
dapat dikenakan saat menggunakan perangkat layar sentuh elektronik genggam; sarung tangan militer; sarung tangan rajutan;
sarung tangan untuk pengendara sepeda motor; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; selendang [pakaian];
sepatu; sepatu atau sandal esparto; sepatu bayi rajutan; sepatu bersepeda; sepatu bot *; sepatu bot memancing; sepatu bot
militer; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk
pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bowling; sepatu datar; sepatu dek; sepatu formal; sepatu golf;
sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu karet; sepatu keriting; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu mengemudi; sepatu panjat;
sepatu renda; sepatu santai; seragam karate; seragam perawat; setelan bisnis; setelan jas; setelan ketel; skort denim; slip
ukuran penuh; sol karet atau bahan plastik timbul; stoking setinggi lutut; stoking tubuh; suspender militer; sweater katun;
sweater leher kru; sweater ringan; syal leher [muffler]; syal renda; syal yang melingkar di leher; tanaman denim; tanaman
legging; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu kriket; tas sepatu sepak bola; topi; topi berbandul; topi bersepeda; topi ember;
topi garnisun; topi golf; topi koki; topi militer; topi militer dengan visor; topi mode; topi rajut; topi rajutan; tubuh [pakaian]; tumit
timbul dari karet atau dari bahan plastik; tutup kepala anak-anak===
: DID2021033863
: 18/05/2021 21:33:46
:
: Ria Maryani

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mekar Salayu, Kota Bogor, Jawa Barat, 16112
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Justmine Beauty
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 3
: ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,
losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat,
tisu wajah dan pelembab wajah.; Krim bernutrisi; Krim pembersih (kosmetik); Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk
digunakan dalam mencuci; Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim, gel, lotion, susu dan
pelembab setelah matahari; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun cair wajah; Sabun mandi dalam bentuk cair,
padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi, deodoran; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan
mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sediaan
kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun
mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan-sediaan perawatan
kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan
penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Serum kecantikan
(kosmetik); bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada
pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk
binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion
tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk
mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kosmetik dalam bentuk lotion;
kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan
tangan; krim; krim dan lotion kosmetik; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik,
lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku
untuk keperluan kosmetik; krim kulit tanpa obat; krim malam; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab,
lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih kulit wajah; krim
perawatan kulit kepala tanpa obat; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih
wajah; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan
kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh
untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk
penggunaan kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; membersihkan
dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; minyak esensial; sabun batangan untuk toilet; sabun cair bergelembung
untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun kosmetik;
sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak
mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat untuk wajah; sabun pengelupasan untuk
wajah; sabun tubuh; sabun untuk kulit; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi,
wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu
sabun mandi, losion, krim dan sampo; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum
perawatan rambut; serum untuk wajah tidak mengandung obat; wangi-wangian===
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Prioritas
Nama Pemohon
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Alamat Pemohon

: DID2021033865
: 18/05/2021 22:04:11
:
: Dante Clericuzio

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: APT PERMATA BERLIAN RESIDENCE UNIT S. 0802, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LaniaQua
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru tua dan biru muda
: 32
: ===Ade dan punch; Ades [minuman manis tanpa alkohol dari jus buah encer]; Air Alkaline; Air Reverse Osmosis; Air
berkarbonasi; Air bio energi; Air botolan; Air dan minuman lain yang tidak beralkohol; Air demineral [minuman]; Air kelapa
dalam kemasan; Air litium; Air mineral; Air mineral alami, selain untuk keperluan medis; Air mineral dan aerasi; Air mineral
dengan ozon; Air minum atau air minum bersoda (mineral atau non-mineral); Air minum berhidrogen; Air minum kesehatan
berakali; Air minum terapi bio energi anti oksidan; Air minum terapi bio energi beroksigen; Air minuman mengandung oksigen;
Air oksigen; Air pegunungan; Air rasa; Ale (tanpa alkohol); Ale ale (sejenis minuman beralkohol); Ale beraroma kopi; Ale
dingseng dari minuman jus gingseng merah; Ale gingseng dari minuman sari gingseng putih; Ale jahe dari minuman jus jahe;
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Halaman 1239 dari 1262

Ale ragi; Anggur (bir), tanpa fermentasi; Bahan dasar jus buah; Bir; Bir (minuman tanpa alkohol); Bir Pletok; Bir dingseng dari
minuman jus gingseng merah; Bir gingseng dari minuman sari gingseng putih; Bir jahe dari minuman jus jahe; Bubuk ginseng
untuk minuman; Bubuk untuk minuman; Bubur buah untuk membuat minuman; Campuran tanpa-alkohol digunakan untuk
membuat minuman beralkohol; Eisbock (bir); Ekstrak ginseng untuk minuman; Hop (tanaman) yang diolah dalam pembuatan
bir; India pale (bir) [IPAS]; Jenis-jenis bir; Jus Salak; Jus buah atau sayuran; Jus buah-buahan bernutrisi (bukan untuk
keperluan medis); Jus cranberry; Jus rumput laut; Jus sari buah-buahan; Jus sayuran bernutrisi (bukan untuk keperluan
medis); Jus sayuran yang bernutrisi; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai minuman; Koktail tanpa-alkohol; Konsentrat jus
buah; Konsentrat untuk membuat minuman; Konsentrat untuk membuat minuman buah; Konsentrat hop (tanaman) untuk
membuat bir; Konsentrat untuk membuat jus buah; Lager (tanpa alkohol); Lemon (sirup); Limun; MINUMAN BERKARBONASI,
NON-ALKOHOL; Minuman serat buah; Minuman (air dengan kandungan vitamin); Minuman Perasa (essence) teh dan susu;
Minuman air kelapa bukan berbahan dasar susu; Minuman almon; Minuman almon dengan rasa; Minuman bebas alkohol;
Minuman beralkohol dari minuman tanpa alkohol; Minuman beralkohol penggugah selera; Minuman beraroma Ganoderma
Lucidum Extract bukan untuk penggunaan medis; Minuman berbahan dasar ale (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman
berbahan dasar bir (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar buah beku; Minuman berbahan dasar kacang;
Minuman berbahan dasar kelapa bukan pengganti susu; Minuman berbahan dasar lager (alkohol atau tanpa alkohol);
Minuman berbahan dasar nabati; Minuman berbahan dasar porter (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar
stout (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berenergi dengan kandungan kafein; Minuman berenergi mengandung buah
campuran berry; Minuman berenergi non-alkohol mengandung ginseng merah; Minuman berkarbonasi non-alkohol, yaitu,
soda; Minuman bersoda; Minuman bersoda (air dengan kandungan vitamin); Minuman bersoda non-alkohol yang dibumbui
dengan teh; Minuman buah atau sayuran; Minuman buah es; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman
bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman cincau hijau; Minuman ekstrak buah atau sayuran yang bebas alkohol; Minuman
energi 3D dicetak dalam gelas; Minuman energi cetak 3D-polycapsule; Minuman gandum (smoothie); Minuman hipertonik;
Minuman hipotonik; Minuman instan berbahan dasar kacang; Minuman instan kacang; Minuman isotonik; Minuman jeruk nipis
dan sereh; Minuman jus buah; Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau
suplemen gizi lainnya; Minuman kacang hijau; Minuman kacang hijau fermentasi; Minuman kacang kedelai, selain pengganti
susu; Minuman malt; Minuman mineral, aerasi dan tanpa alkohol; Minuman non-alkohol bervitamin (bukan untuk medis);
Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman
olahraga yang diperkaya protein; Minuman protein berbahan dasar buah, protein, cordial tidak beralkohol dan nutrisi lainnya
untuk digunakan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan; Minuman rasa buah; Minuman rasa sayuran; Minuman
ringan berkarbonasi; Minuman ringan rasa buah, non-alkohol; Minuman ringan yang tidak mengandung alkohol; Minuman sari
buah; Minuman sari kacang almond; Minuman sari kedelai; Minuman sari nanas dalam kemasan; Minuman sari sayuran;
Minuman sayur termasuk minuman bernutrisi berbasis sayuran; Minuman sayuran; Minuman semi transparan yang tertinggal
selama proses pengendapan dalam pembuatan keju yang memiliki warna kuning kehijauan dengan rasa yang sedikit asam
dan aroma yang agak harum; Minuman serbat; Minuman serbuk jahe merah; Minuman serbuk jahe putih; Minuman soda;
Minuman soda non-alkohol berperasa teh; Minuman tanpa akohol; Minuman yang dicampur dengan Ginseng bukan untuk
penggunaan medis; Minuman yang terbuat dari air kelapa dan air kelapa muda; Minuman yang tidak mengandung alkohol;
Minuman-minuman beraroma dan bercita rasa; Minuman-minuman yang tidak beralkohol; Mocktail tidak beralkohol; Must
(buah) diawetkan, tanpa fermentasi; Perairan mata air mineral non-obat; Porter (tanpa alkohol); Punch minuman tanpa
alkohol; Saraba; Sari buah; Sari sayur (minuman); Sari sayuran; Sediaan tanpa-alkohol untuk membuat minuman; Sediaan
untuk membuat air mineral; Sediaan untuk membuat likeur; Sediaan untuk membuat liqueurs (minuman keras); Sediaan untuk
membuat minuman; Sediaan-sediaan untuk membuat minuman; Sekoteng; Sirup; Sirup Kalamansi; Sirup dan sediaansediaan lain untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; Sirup konsentrat
atau serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman buah; Sirup markisa untuk minuman; Sirup untuk minuman; Sirup,
konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah, minuman
energi dan minuman olahraga; Sorbet (minuman).; Sorbet [minuman]; Stout (tanpa alkohol); Wine (minuman anggur tanpa
alkohol); Wine (minuman anggur) dengan kadar alkohol yang rendah; ades [minuman berbahan dasar buah tanpa-alkohol]; air
[minuman]; air aerasi; air aerasi dengan aroma jus buah-buahan; air berperasa yang dibotolkan; air dalam kemasan; air dari
pegunungan dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air glasial; air kelapa [minuman]; air mineral; air mineral
[minuman]; air mineral aerasi; air mineral berkarbonasi; air mineral berperisa; air mineral bersoda; air mineral dan air soda dan
minuman tidak beralkohol lainnya; air mineral dengan rasa; air minum; air minum dalam kemasan; air minum dengan
kandungan mineral; air minum dengan rasa; air minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol; air minum dengan
vitamin; air minum suling; air murni (minuman); air soda; air soda (berkarbonasi); air tonik; air yang dimurnikan; air yang
dimurnikan dengan aroma jus buah-buahan; air yang diperkaya nutrisi; alcopop berbahan dasar bir; ale jahe kering; ale ragi
untuk membuat bir; anggur barley [bir]; anggur non alkohol; bahan dasar untuk membuat minuman ringan yang dimaniskan
atau diberi rasa; biji-bijian khusus untuk membuat bir; bir; bir agave; bir beraroma kopi; bir berbahan dasar buah; bir dengan
kadar alkohol rendah; bir dengan rasa; bir dilindungi oleh sebutan asal "Pilsner"; bir gandum; bir hitam [bir malt panggang]; bir
jagung; bir jahe; bir jahe beralkohol; bir jahe tanpa-alkohol; bir kentang; bir malt; bir pilsner; bir putih; bir putih jahe; bir quinoa;
bir ragi; bir ragi untuk membuat bir; bir rasa buah; bir rendah alkohol; bir rendah alkohol yang mengandung tidak lebih dari
1,2% volume alkohol; bir tanpa-alkohol; bir ubi jalar; bir wort; bitter [bir]; bitter lemon (bir); bock [bir]; bubuk anggur merah
[persiapan untuk membuat minuman]; bubuk anggur merah untuk membuat minuman; bubuk ginseng untuk minuman (bukan
untuk keperluan medis); bubuk untuk membuat minuman; bubuk untuk minuman boba; bubuk yang digunakan dalam
persiapan minuman olahraga; bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; campuran bubuk jeruk dan gula
(powdered orange and sugar) untuk membuat minuman; campuran untuk membuat minuman serbat; chicha de jora [bir
jagung]; cola [minuman ringan]; cordial (minuman tanpa-alkohol); craft (bir); dark (bir); doppelbock (bir); draught (bir); ekstrak
buah tanpa-alkohol; ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman; ekstrak ginseng untuk minuman (bukan untuk
keperluan medis); ekstrak hop (tanaman) untuk membuat bir; ekstrak malt untuk membuat minuman keras; ekstrak must
(buah) tanpa fermentasi; esens (aroma) tanpa-alkohol dan ekstrak buah untuk membuat minuman; esens (aroma) tanpaalkohol untuk membuat minuman; esens hop (tanaman) untuk membuat bir; esens untuk membuat minuman tanpa-alkohol,
bukan dalam sifat minyak esensial; esensi untuk membuat air mineral berasa, bukan dalam sifat minyak esensial; esensi untuk
membuat minuman; hop (tanaman) (Berbentuk) pelet untuk membuat bir; jus; jus agave [minuman]; jus anggur; jus aparagus;
jus apel; jus belimbing; jus bit; jus blackcurrant; jus blackcurrant (SIRUP); jus buah; jus buah aerasi; jus buah campuran; jus
buah markisa; jus delima; jus jambu; jus jeruk; jus jeruk nipis (sirup); jus jeruk nipis untuk digunakan dalam persiapan
minuman; jus kelapa; jus kurma madu; jus lemon untuk digunakan dalam persiapan minuman; jus lidah buaya; jus mangga;
jus melon; jus nanas; jus palem; jus pepaya; jus persik; jus sayuran [minuman]; jus semangka; jus tebu [minuman]; jus tomat
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[minuman]; jus wortel; keranjang hadiah (bir); kit pembuatan bir yang terdiri dari ekstrak malt, hop, biji-bijian khusus dan ragi
bir; kiwicha (bir); koktail berbahan dasar bir; koktail buah, tanpa-alkohol; koktail, tanpa-alkohol; konsentrat buah dan pure
digunakan untuk membuat minuman; konsentrat buah untuk membuat minuman; konsentrat jus buah; konsentrat sayur untuk
membuat minuman; konsentrat untuk membuat minuman elektrolitik isotonik non-karbonasi; konsentrat yang digunakan dalam
persiapan minuman olahraga; konsentrat yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; konsentrat, sirup dan bubuk yang
digunakan dalam persiapan minuman ringan; kvass [minuman tanpa-alkohol]; labu buah; lager (Bir); limun; lithia water (sejenis
air mineral); maibock (Bir); malt wort (Bir); milk stout (bir); minuaman anggur tanpa fermentasi; minuman air perasan buah dan
jus buah; minuman aroma bir tanpa-alkohol; minuman asam laktat (produk buah, non-susu); minuman asam laktosa; minuman
beraroma; minuman berbahan buah atau sayuran; minuman berbahan dasar almond, selain sebagai bahan pengganti susu;
minuman berbahan dasar beras dan kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar beras, selain pengganti susu;
minuman berbahan dasar biji chia; minuman berbahan dasar bir; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar
buah beku; minuman berbahan dasar kacang; minuman berbahan dasar kacang mete [bukan sebagai minuman pengganti];
minuman berbahan dasar kacang polong [bukan sebagai bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar kedelai, selain
pengganti susu; minuman berbahan dasar kedelai, selain sebagai bahan pengganti susu; minuman berbahan dasar kelapa;
minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol yang mengandung susu;
minuman berbahan dasar rumput laut; minuman berbahan dasar sayuran; minuman berbahan dasar sereal bukan sebagai
pengganti susu; minuman berbahan dasar wijen, selain pengganti susu; minuman berbentuk bubuk untuk minuman penambah
tenaga; minuman berenergi; minuman berenergi yang mengandung kafein; minuman berkarbonasi beku; minuman
berkarbonasi rasa buah; minuman berkarbonasi tanpa-alkohol; minuman berprotein; minuman buah; minuman buah asam
jawa; minuman buah atau sayuran campuran [smoothies]; minuman buah beku; minuman buah dan jus buah; minuman buah
es; minuman cincau; minuman cola; minuman dan sediaan kadar rendah kalori non-alkohol di kelas ini untuk membuat
minuman tersebut; minuman dan sediaan non-alkohol untuk membuat minuman tersebut; minuman dari kacang polong/ercis;
minuman dari rumput laut; minuman dawet; minuman dengan cita rasa tidak mengandung alkohol, tidak mengandung soda;
minuman dengan kadar alkohol rendah; minuman dengan penambah aroma; minuman ekstrak kacang; minuman ekstrak
sayuran; minuman elektrolit dalam sifat minuman isotonik tanpa-karbonasi; minuman elektrolit isotonik tanpa-karbonasi;
minuman energi; minuman energi instan yang tertanam dalam cangkir cetak 3D-polycapsule; minuman es buah; minuman
fermentasi lacto berbahan dasar buah; minuman fermentasi lacto berbahan dasar sayuran; minuman guarana (sejenis maple);
minuman gurana; minuman hipotonik dan hipertonik (untuk penggunan dan/atau sebagai persyaratan yang dibutuhkan oleh
para atlit); minuman isotonik; minuman jeli; minuman jeli herbal, bukan untuk keperluan medis; minuman jus anggur, tanpaalkohol; minuman jus apel; minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah
tanpa-alkohol dengan kandungan susu; minuman jus cranberry; minuman jus jeruk; minuman jus lidah buaya; minuman jus
nanas; minuman jus prem; minuman jus sayuran tanpa-alkohol; minuman jus tomat; minuman kacang hazelnut; minuman
kolang kaling; minuman labu putih; minuman lidah buaya, tanpa-alkohol; minuman malt tanpa-alkohol; minuman mengandung
ion dan minuman pengembang otot; minuman mineral tidak beralkohol dan glukosa tambahan; minuman nabati; minuman
nata de coco; minuman non alkohol yang terbuat dari air mineral dan berbagai macam potongan buah; minuman non-alkohol
berbahan dasar biji-bijian; minuman non-alkohol mengandung bubur; minuman non-obat mengandung nutrisi dan vitamin
tambahan (bukan untuk keperluan pengobatan); minuman olahraga; minuman olahraga dan minuman berenergi; minuman
olahraga yang diperkaya protein; minuman olahraga yang mengandung elektrolit; minuman pemulihan; minuman penambah
nafsu makan, tanpa-alkohol; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein; minuman
protein untuk digunakan sebagai pengisi makanan dan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan; minuman rasa
berkarbonasi; minuman rasa buah; minuman rasa dengan karbonasi tanpa-alkohol; minuman ringan; minuman ringan
beraroma kopi; minuman ringan berbahan dasar buah dengan aroma teh; minuman ringan dengan aroma teh; minuman
ringan rasa buah; minuman ringan rendah kalori; minuman ringan tanpa-karbonasi; minuman sarang burung walet; minuman
sari apel; minuman sari kacang; minuman semi beku yang mengandung soda; minuman sereal instan; minuman sirup buah
dengan air; minuman tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol dengan aroma cokelat; minuman tanpa-alkohol dengan aroma
kopi; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus buah; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng; minuman
tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng merah; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng putih; minuman
tanpa-alkohol dengan kandungan jus jahe; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus sayuran; minuman tanpa-alkohol
yang aroma teh; minuman tanpa-alkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman tanpa-alkohol yang terbuat dari rumput
laut; minuman tanpa-alkohol, selain pengganti susu; minuman tidak beralkohol dengan kadar kalori rendah, minuman tidak
beralkohol; minuman tidak beralkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman whey; minuman yang diperkaya dengan
protein; minuman yang diperkaya nutrisi; minuman yang diperkaya protein nabati; minuman yang terdiri dari campuran jus
buah dan sayuran; minuman, yaitu, air minum, air minum dengan rasa, air mineral dan air soda dan minuman non-alkohol
lainnya, yaitu, minuman ringan, minuman penambah tenaga dan minuman untuk olah raga; must (jus buah); nektar buah,
tanpa-alkohol; orange squash (sirup); orgeat (sirup); pale ale (Bir); pastilles untuk minuman boba; pembuat bir untuk
pembuatan bir; persiapan berbahan dasar serangga untuk membuat minuman tanpa-alkohol; persiapan untuk membuat air
aerasi; persiapan untuk membuat bir; persiapan untuk membuat minuman tanpa-alkohol; porter [bir]; punch buah, tanpaalkohol; ragi yang lebih rendah; ramune [Minuman bersoda Jepang]; rice beer (Bir hasil dari fermentasi beras); root beer
(minuman tradisional Amerika Utara, dengan atau tanpa alkohol); sangrita [minuman tanpa-alkohol]; sari buah apel, tanpaalkohol; sari buah mangga tanpa alkohol; sari buah sirsak tanpa alkohol; sari buah tanpa alkohol; sarsaparilla [minuman tanpaalkohol]; sediaan untuk membuat air berkarbonasi; serbat [minuman]; serbuk digunakan dalam persiapan minuman air kelapa;
serbuk digunakan dalam persiapan minuman berbahan dasar buah; shandy (sejenis bir dengan kandungan jeruk lemon);
sikhye [minuman khas korea dari nasi yang difermentasi dengan tepung ragi]; sirup; sirup buah untuk membuat minuman;
sirup dan olahan tanpa-alkohol lainnya untuk membuat minuman; sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; sirup green
tea; sirup malt untuk minuman; sirup red tea; sirup rempah; sirup untuk limun; sirup untuk membuat air mineral dengan rasa;
sirup untuk membuat limun; sirup untuk membuat minuman; sirup untuk membuat minuman berbahan dasar (air daih); sirup
untuk membuat minuman rasa buah; sirup untuk membuat minuman ringan; sirup untuk membuat minuman tanpa-alkohol;
sirup untuk minuman; sirup, konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman; smoothie; smoothie (sari sayuran); smoothie
yang mengandung biji-bijian dan gandum; smoothie yang mengandung larva serangga; smoothie yang mengandung
serangga; smoothies [minuman buah, buah yang mendominasi]; smoothies [minuman buah-buahan non alkohol]; smoothies
[serangga mendominasi]; soda krim; soda pop; still water (air tanpa karbonasi); stout (sejnis bir); sujeonggwa [minuman kayu
manis tanpa-alkohol dengan kesemek kering]; tablet (serbat) efervesen dan bubuk efervesen untuk minuman===
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Uraian Barang/Jasa

: gold
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan
nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Busa (kosmetik)
[Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik); Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Gel jerawat (kosmetik);
Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan
kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik);
Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik fungsional; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik
yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau
mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan
dan masalah kulit manusia; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik);
Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih
(kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan sebagai
kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan
kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek
(kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker
untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik);
Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Paket masker untuk
keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti
penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil
highlighter (kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik
yang sudah dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk
perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah
[facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan
tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim,
sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran
(shower); Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik, yakni lotion
untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaansediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan
untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Sipat
(Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner
(cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk keperluan
kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; bedak
tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub
untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik
dan mandi; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien
rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel
kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama
untuk keperluan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan
atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain,
gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan
sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kosmetik; kosmetik bermain
anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan pembersih badan
yang tidak mengandung obat; kosmetik non-medis; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk
wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa
obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara,
pembersih make-up; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit;
krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim
pembersih [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wangi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk
keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit
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kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; make-up
[kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk
keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak
tubuh untuk keperluan kosmetik; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan
rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu
unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; pasta wangi untuk keperluan
kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pembersih tata rias wajah , pembersih
kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut untuk
keperluan kosmetik; pensil mata kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; perekat kelopak mata ganda (kosmetik);
perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit selfadhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik;
petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pijat lilin untuk keperluan
kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk
keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk
perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; salep kulit pelembab
[kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; sediaan dan produk perawatan
kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan
kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit
dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan
kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat;
sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan penyamakan sendiri
[kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik;
sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti
pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan
untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaansediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun,
wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik];
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin
dan pencerah (kosmetik); susu almond untuk keperluan kosmetik; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan
pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tato yang dapat dilepas
untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi
pelembab sebelumnya; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau
losion kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial,
kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033867
: 18/05/2021 22:13:44
:
: AMARKUMAR HARIBHAI KAPADIA

540 Etiket

: APT. METRO SUNTER LT 6/36, JL. METRO KENCANA V BLOK I, KEL.
PAPANGGO, KEC. TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA 14340
: Kiki Putri Rezeki S.E.,M.M
: FAZKI CONSULTANT & PARTNERS Jl. Al-Hikmah No 34 Rt.002 Rw.002 Kelurahan
Pondok Jaya, Kec. Sepatan, Tangerang 15520

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AK GRAINS + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih.
: 28
: ===Gawang/Stum kriket; Pelindung kaki untuk penggunaan olahraga kriket; Pelindung lutut untuk penggunaan olahraga kriket;
Pelindung wajah untuk penggunaan olahraga kriket; Pembungkus pegangan untuk alat pemukul bisbol; Sarung tangan kriket;
Tongkat pemukul permainan kriket; alat-alat olahraga; bantalan untuk kiper hoki es; bantalan untuk kiper hoki lapangan;
baseball batting tees; berlatih jaring untuk baseball; berlatih jaring untuk kriket; bisbol; bisbol dan softball menggosok lumpur;
bola hoki lapangan; bola kriket; gol hoki es; jaring untuk gol hoki es; jaring untuk sasaran hoki lapangan; kasing yang
disesuaikan untuk membawa tongkat pemukul bisbol; layar melempar bisbol; mesin pitching bisbol; pangkalan baseball;
pelindung dada untuk baseball; pelindung dada untuk hoki es; pelindung dada untuk hoki lapangan; pemukul bisbol;
permainan hoki; piring pitcher untuk baseball; pisau untuk tongkat hoki es; poros untuk tongkat hoki es; pucks hoki; pucks hoki
es; sarung tangan baseball; sarung tangan baseball batting; sarung tangan hoki es; sarung tangan hoki lapangan; sarung
tangan penangkap untuk baseball; sepatu hoki es; tas disesuaikan untuk tongkat hoki es; tas disesuaikan untuk tongkat hoki
lapangan; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki es; tas kriket; tas untuk tongkat hoki; tas yang dirancang khusus untuk
peralatan hoki; tas yang dirancang khusus untuk peralatan kriket; tas yang disesuaikan untuk alat pemukul bisbol; tongkat
hoki; tongkat hoki es; tongkat hoki lapangan; topeng bisbol; topeng penangkap untuk baseball; tujuan hoki lapangan===
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===Gawang/Stum kriket; Pelindung kaki untuk penggunaan olahraga kriket; Pelindung lutut untuk penggunaan olahraga kriket;
Pelindung wajah untuk penggunaan olahraga kriket; Pembungkus pegangan untuk alat pemukul bisbol; Sarung tangan kriket;
Tongkat pemukul permainan kriket; alat-alat olahraga; bantalan untuk kiper hoki es; bantalan untuk kiper hoki lapangan;
baseball batting tees; berlatih jaring untuk baseball; berlatih jaring untuk kriket; bisbol; bisbol dan softball menggosok lumpur;
bola hoki lapangan; bola kriket; gol hoki es; jaring untuk gol hoki es; jaring untuk sasaran hoki lapangan; kasing yang
disesuaikan untuk membawa tongkat pemukul bisbol; layar melempar bisbol; mesin pitching bisbol; pangkalan baseball;
pelindung dada untuk baseball; pelindung dada untuk hoki es; pelindung dada untuk hoki lapangan; pemukul bisbol;
permainan hoki; piring pitcher untuk baseball; pisau untuk tongkat hoki es; poros untuk tongkat hoki es; pucks hoki; pucks hoki
es; sarung tangan baseball; sarung tangan baseball batting; sarung tangan hoki es; sarung tangan hoki lapangan; sarung
tangan penangkap untuk baseball; sepatu hoki es; tas disesuaikan untuk tongkat hoki es; tas disesuaikan untuk tongkat hoki
lapangan; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki es; tas kriket; tas untuk tongkat hoki; tas yang dirancang khusus untuk
peralatan hoki; tas yang dirancang khusus untuk peralatan kriket; tas yang disesuaikan untuk alat pemukul bisbol; tongkat
hoki; tongkat hoki es; tongkat hoki lapangan; topeng bisbol; topeng penangkap untuk baseball; tujuan hoki lapangan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021033868
: 18/05/2021 22:26:31
:
: MARTONY

540 Etiket

: ELANG LAUT RESIDENCES BLOK C NO. 9P PIK, RT.002 RW.003, KEL. KAMAL
MUARA, KEC. PENJARINGAN, JAKARTA UTARA., Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta
: Desrayani Saragih S.H.
: Jl. Griya Telaga Permai Blok F4 No 21 Rt 006 Rw 019, Cilangkap, Tapos, Kota
Depok.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Teppan go
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kedai
burger; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai ramen; Layanan reservasi untuk memesan makanan;
Restoran; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran dengan layanan makan sepuasnya;
Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); jasa restoran;
jasa restoran dan katering; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan barbar; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kedai ayam goreng; kedai
teh; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan
kafe, bistro, dan restoran; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan restoran ramen; layanan restoran sushi;
menyediakan makanan dan minuman di toko donat; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; warung kopi;
warung makan tradisional; warung yang menyediakan bakso===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033869
: 18/05/2021 22:27:48
:
: RICO CHANIAGO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SAWAH LIO GG 23 NO. 18, RT. 007/RW. 007, KEL. JEMBATAN LIMA, KEC.
TAMBORA, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11250
: Adnan Hardie S.H.,
: Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MOLUCCA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 30
: ===Adas manis bubuk; Bawang merah bubuk; Beras basmati; Beras bulir panjang; Biji selasih; Bubuk spekulas; Bubuk
spikulas; Bumbu Gulai; Bumbu Kacang; Bumbu instan bubuk; Bumbu pasta; Bumbu rendang; Bumbu siap saji; Bumbu untuk
sup; Bumbu nasi uduk; Cairan berbumbu untuk merendam makanan; Daun salam kering (bumbu); Garam rumput laut; Garam,
bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan; Jinten bubuk; Ketumbar Bubuk
(Bumbu); Klabat; Klabat bubuk; Minuman jahe merah siap minum; Minyak cabe; Saffron (rempah-rempah); Sage [bumbu];
Sambal goreng; Sambal tabur; Saus dalam kemasansauces in a pouch; Temulawak bubuk (bumbu); Thyme kering untuk
digunakan sebagai bumbu; bawang merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih bubuk; bawang putih
olahan untuk digunakan sebagai bumbu; biji jintan [bumbu]; biji ketumbar, dikeringkan; biji-bijian olahan; bubuk bawang; bubuk
cabai; bubuk cengkeh [rempah-rempah]; bubuk kayu manis [rempah-rempah]; bubuk mustard [rempah-rempah]; bumbu
masak; bumbu nasi goreng; bumbu olahan [bumbu]; bumbu opor; bumbu pasta; bumbu rawon; bumbu semur; bumbu sop;
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bumbu taco; bumbu umami; cabai kering [bumbu]; cabe jamu (bumbu); cengkeh (bumbu); cengkeh [rempah-rempah]; cream
of tartar untuk keperluan kuliner; cuka; daun ketumbar, dikeringkan; garam bawang putih; garam masala; garam, mustard;
gula merah; gulungan kayu manis; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; jahe yang diawetkan [bumbu]; kaldu jamur;
kapulaga (bumbu); kari; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); merica; merica (bumbu); msg (penyedap rasa); oregano,
dikeringkan; pala (bumbu); paprika [bumbu]; paprika bubuk; penyedap rasa; peterseli, kering; ragi untuk keperluan kuliner;
ragi, baking powder; rempah-rempah; rosemary, yang dikeringkan; sage, kering; saus bumbu; saus cabai; saus pasta; saus
pedas berbumbu; saus salad; saus tiram [sambal]; tepung kacang kacangan; tepung kentang; vanilla bubuk (Bumbu)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021033870
: 18/05/2021 22:36:47
:
: PT. SENTRA INOVASI PRIMA

540 Etiket

: Soho Capital, Sentral Park, Lt. 19 Unit 1-9, Podomoro City, Jl. Letjen. S. Parman
Kav. 28, Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Ratu Santi Ermawati, S.T.
: Asiamark Graha DLA, 2nd Floor Suite 06, Jalan Otto Iskandar Dinata No. 392,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YIPY dan Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, biru dan putih
: 35
: ===Administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain; Akuntansi; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Jasa
ekspor impor; Jasa jasa informasi tentang perniagaan; Jasa publisitas; Jasa-jasa kliping berita; Keagenan tenaga kerja;
Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Konsumen (Informasi komersial dan pemberian nasihat untuk -) [toko yang menyediakan
pemberian naihat untuk konsumen]; PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pemasangan poster; Pembuatan laporan
keuangan; Penelitian perniagaan dan pemasaran madu; Pengelolaan arsip perniagaan; Penghimpun informasi ke dalam basis
data komputer; Peragaan barang; Proses administratif pesanan belanjaan; agen impor-ekspor; agen informasi komersial;
bantuan manajemen bisnis; bantuan manajemen industri; hubungan Masyarakat; iklan radio; jasa agen periklanan; jasa
konsultasi bisnis; jasa penilaian perusahaan; jasa penjualan dan publisitas; jasa periklanan; konsultasi manajemen bisnis;
konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor; layanan fotokopi; layanan informasi komersial dan penyediaan informasi
bisnis komersial yang disediakan dengan akses ke database komputer; layanan perbandingan harga; manajemen bisnis hotel;
manajemen bisnis orang-orang olahraga; manajemen bisnis seniman pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi; mengatur
langganan ke buku, surat kabar atau komik; mengatur langganan publikasi online untuk orang lain, untuk jurnal elektronik,
untuk media informasi, untuk paket media, untuk jasa telekomunikasi untuk orang lain; menjawab telepon untuk pelanggan
yang tidak tersedia; pelelangan; penataan etalase toko; pencarian sponsor; penelitian pemasaran; pengelolaan laporan bisnis;
pengkajian pemasaran; pengolahan kata; pengumpulan data dan analisis statistikal; penilaian bisnis; penulisan kolom
publisitas; penulisan teks publisitas; penyebaran bahan iklan; penyebaran materi iklan melalui pos; penyediaan informasi yang
berhubungan dengan harga dan penjual produk; penyelidikan, pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan informasi
mengenai sistem stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus; penyesuaian
bahan iklan dengan perkembangan terbaru; penyewaan bahan publisitas; penyewaan ruang iklan; peramalan ekonomi;
persiapan penggajian; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; produksi film iklan; publikasi naskah
publisitas/iklan; publisitas iklan industri dan komersial; reproduksi dokumen; seleksi pegawai menggunakan tes psikologi;
steno; tata buku; transkripsi stenografis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033871
: 18/05/2021 22:40:23
:
: IDAHUZAIMAH WILYAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. AR.HAKIM. BLOK H NO.8A RT.002/005, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,
90211
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WB GLOW
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih & Gold
: 3
: ===Aftershave; Air beling; Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Amplas
besi; Amplas cat duco; Amplas kayu; Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis; Aromatik diffuser; Baby soaps; Bahan
kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau
kosmetik.; Bahan pengawet kulit (pengkilat); Bahan riasan; Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Bahan-bahan perawatan
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pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak,
penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk
perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir,
semprotan, mousse, gel; Balsam bayi (lilin lebah) tidak mengandung obat; Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur;
Balsem kecantikan; Balsem mata; Bantal mata mengandung pengharum; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Batang kondisioner;
Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa
kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Belau cucian; Bibit parfum; Bintang terima 3; Bubuk
sampo; Bubuk toilet; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Bumbu Mayat;
Bunga Rampe; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pembersih; Busa pencuci wajah; Busa rambut; Cairan Esensi; Cairan atau zat
untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar; Cairan atau zat pembersih
saluran bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar diesel; Cairan atau zat pembersih sisa
pembakaran pada ruang pelumasan mesin; Cairan atau zat pembersih sistem bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih
sistem bahan bakar diesel; Cairan atau zat untuk membersihkan komponen-komponen rem kendaraan; Cairan atau zat untuk
membersihkan tar jalan, getah pohon, dan serangga membandel pada permukaan kendaraan; Cairan bernutrisi untuk bulu
mata; Cairan harum untuk tubuh; Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Cairan pembersih kaca depan mobil; Cairan
pembersih karat; Cairan pembersih kotoran (lumpur) yang melekat; Cairan pembersih kotoran yang mengandung kalsium;
Cairan pembersih transmisi otomatis; Cairan pembersih untuk pendingin mesin; Cairan penyegar tubuh dengan cara
disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar mulut tidak mengandung obat; Cairan untuk menyetrika; Cairan
untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian; Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Coating kaca
mobil; Cologne bayi; Deodorant stick; Deterjen bayi; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair
konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen dan zat tambahan untuk laundry dalam bentuk sediaan pembersih untuk
meningkatkan kualitas laundry; Deterjen untuk keperluan binatu; Dispenser pengharum ruangan; Dupa berbentuk kerucut;
Dupa dalam kemasan; Dupa yang disemprotkan; Eksfoliator; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esens
and minyak yang mudah menguap; Esens rambut; Esensi untuk keperluan kosmetik; Eyeliner; Fondation yang lembut; Garis
Mata (Eye liner); Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel
pelangsing (kosmetik); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah
bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Gel, garam untuk mandi berendam dan
shower bukan untuk keperluan medis; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Gincu; Highlighter; Highlighter
badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit
(kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling wajah; Hyaluronic serum; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non
listrik; Isi ulang untuk dispenser pengharum ruangan listrik; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat nonmedis; Kain Penggosok; Kain amplas dari pasir; Kain penyeka [perlengkapan mandi]; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi
sediaan kosmetik; Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk kosmetik; Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.;
Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi; Kolonye; Kondisioner; Kondisioner cair (kosmetik); Korektor warna bibir;
Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum
wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan
alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia;
Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak
padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garisgaris kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit
manusia; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat;
Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim dan minyak untuk
berjemur; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim
kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim mata; Krim
matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab; Krim
pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan
dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk
mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim
untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk
digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu
dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Kuku
buatan; Kumur gigi yang tidak mengandung obat; Lak rambut; Larutan pembersih muka; Lembaran kertas yang diresapi
dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan
pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Lembaran untuk pori-pori di hidung; Lembaran, bantalan, ban, cakram dan roda
abrasif; Lilin leleh; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Lip tint (pewarna bibir); Lipensetip; Lipstik berbentuk pasta;
Lipstik cair; Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi
untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion menghapus make-up; Losion
pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu
untuk membersihkan wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik;
Losion untuk pijat; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek
(kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat
anti penuaan; Make up remover gel; Make up remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Malam pembuat sepatu; Malam tukang
sepatu; Malam untuk kulit; Malam untuk sepatu; Maskara; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker kecantikan untuk
tangan; Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan
[tangan]; Masker untuk kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh
sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker
wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Media abrasif untuk
keperluan dapur (pembersihan); Minyak bayi; Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik;
Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk mandi pancuran; Minyak untuk mandi, garam untuk
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mandi; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu sembahyang; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan
losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Mousse
(busa) untuk bercukur; Nyongyong; Obat kumur; Obat kumur oral; Obat kumur tidak mengandung obat; Odol; Paket masker
untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette;
Pasta cuci tangan (non-medis); Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pelapis kuku; Pelembab (kosmetik);
Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik;
Pelembab dari susu; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pelembut kain; Pelembut kain
konsentrat; Pelembut kain untuk barang-barang keperluan bayi; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut pakaian;
Pelet (Minyak); Pelicin pakaian; Pembasmi jamur yang pada kaca mobil; Pembersih; Pembersih Badan; Pembersih Wajah
[Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih blok mesin mobil; Pembersih botol bayi; Pembersih kaca; Pembersih karpet;
Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga; Pembersih kulit non medis; Pembersih make-up; Pembersih makeup all-inone; Pembersih mobil; Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pembersih untuk badan; Pembersih untuk mandi bayi;
Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pembilas kain; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi berbentuk bubuk;
Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih ketiak; Pemutih pakaian; Pemutih untuk digunakan pada rambut; Pencuci tangan;
Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pengawet kulit (poles); Pengharum interior
mobil; Pengharum ruangan; Pengharum ruangan yang disemprotkan; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap interior;
Pengkilap serba guna (semir ban); Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Penguat warna pada kain; Penjernih; Pensil
highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Penyegar nafas
tidak mengandung obat; Penyegar ruangan; Penyegar udara ruangan; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan
membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan
sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut;
Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata;
Persiapan diet dan zat untuk penggunaan medis dalam pengendalian berat badan; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai
anti slip; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan
pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan
cat rambut; Pewarna untuk rambut, sampo; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat;
Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk
perawatan kulit; Produk penataan rambut; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit
dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi,
yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk
perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih
kulit dan badan; Produk perawatan rambut; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil
mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan
atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah kering yang
sudah diberikan wewangian; Pupur; Ramuan kosmetik untuk mandi; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan
buluh; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti
keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun
jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi
untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau
badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun
{bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower,
minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub bibir;
Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi
Ruangan; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan
noda; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan eksfoliasi untuk kulit;
Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kimia untuk mencemerlangkan warna untuk keperluan rumah
tangga (cucian); Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan
tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair,
bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan;
Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku;
Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk
mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan
untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan kumur gigi
tidak mengandung obat; Sediaan mandi; Sediaan mencuci pakaian dan tekstil menggunakan tangan; Sediaan minyak panas
(kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan pembersih kamar mandi;
Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan pembersih untuk campuran air wiper mobil (wiper fluid);
Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga; Sediaan pembersihan untuk penggunaan kamar mandi; Sediaan
pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif;
Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan pemutih untuk keperluan binatu;
Sediaan pengelupas cat dan sticker; Sediaan pengelupasan atau penghilangan cat dan pernis; Sediaan pengeringan rambut;
Sediaan penghapus perekat; Sediaan penghilang noda untuk keperluan laundry; Sediaan penghilang warna untuk keperluan
binatu; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion,
gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu,
balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan
untuk rambut; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo,
kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan peredam cucian; Sediaan
perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan perlindungan dari sinar matahari; Sediaan pewangi untuk
udara; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan sebelum bercukur; Sediaan sediaan untuk
membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan sediaan untuk membuang lemak; Sediaan setelah bercukur; Sediaan tabir surya;
Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan tata rias wajah; Sediaan toilet tidak
mengandung obat; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk keperluan pembersihan; Sediaan untuk mandi dan mandi;
Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk melembutkan rambut; Sediaan untuk membersihkan (tidak mengandung obat);
Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan saluran pipa; Sediaan untuk
memoles gigi (bukan untuk medis); Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk

Halaman 1247 dari 1262

mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk menghilangkan kerak air untuk kebutuhan
rumah tangga; Sediaan untuk menghilangkan rambut; Sediaan untuk mengkilatkan dan menggosok kendaraan; Sediaan untuk
pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan antibakteri untuk
membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan pembersih untuk keperluan industri, yaitu komposisi berbasis pelarut untuk
pembersihan dan dekontaminasi reaktor, kapal, tangki, menara vakum, alat penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan,
dan peralatan industri lainnya.; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Sediaan-sediaan perawatan kulit
non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar
kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Sediaan-sediaan pewarna bibir;
Sediaan-sediaan untuk membersihkan; Sediaan-sediaan untuk mengkilapkan (semir); Semir sepatu; Semir sepatu bot;
Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Semprotan pembersih karpet; Semprotan untuk
keperluan pribadi yang tidak mengandung obat; Senyawa wewangian; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata
(kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum
jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik);
Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Shampo berbentuk batangan; Sipat; Sipat
(Kosmetik); Siwak; Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Standar pelembut
kain; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tabir surya yang disemprot; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik);
Tapal gigi; Tempat lipstik; Tissue basah; Tissue wangi basah; Tisu basah; Tisu basah bayi; Tisu deodoran; Tisu diresapi
sediaan pembersih untuk membersihkan lensa; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu penyerap untuk wajah; Tisu yang diresapi
dengan sediaan dan bahan pembersih dan pemoles; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner; Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Udara yang dimampatkan
dalam kaleng untuk tujuan pembersihan dan penghapusan; Vitamin C serum; Vitamin rambut; Warna alis; Wax polishing
(malam pemoles); Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit;
Zat pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan
kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; Zat untuk menurunkan
kelembaban untuk penggunaan rumah tangga; abrasive fleksibel; abrasive industri; abu vulkanik untuk dibersihkan; aditif
cucian; agen pembilas pencuci piring; agen pembilas untuk cucian; agen pencuci untuk tekstil; air bunga jeruk [sulingan
herbal]; air lavender; air linen beraroma; air mawar [sulingan herbal]; air parfum; air toilet biasa; air toilet yang mengandung
minyak ular; air wangi; alis palsu; alis palsu perekat diri; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen];
amonia untuk keperluan pembersihan; ampelas; amplas untuk mengasah pensil gambar; amril; anti keringat; anti keringat
(pembersih badan); antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi;
apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; aplikator semir sepatu yang mengandung semir sepatu; aroma diffuser
buluh udara; aromatik [minyak esensial]; aromatik untuk keperluan rumah tangga; astrigen untuk wajah tidak mengandung
obat; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan kimia pencerah warna untuk
keperluan rumah tangga [binatu]; bahan parfum dan perasa/aroma; bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; bahan
pembersih untuk membersihkan permukaan; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan pewarna rambut; bahan-bahan
untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bahan-bahan
untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; baju-baju bayi yang diresapi; bakhoor; balm cukur;
balm dan krim setelah bercukur; balm rambut non-obat; balsam non-medis untuk rambut; balsam rambut; balsem bibir tanpa
obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult dan
bibir; balsem setelah dicukur; balsem, selain untuk keperluan medis; band abrasif; bantalan diresapi dengan sediaan melepas
make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; bantalan pembersih
diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pradibasahi atau diresapi; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; basis make-up dalam
bentuk pasta; basis untuk make-up; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang dupa; batang kapas
untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut padat; batu apung; batu apung buatan; batu apung untuk digunakan
pada tubuh; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; batu keramik beraroma; batu pemulih kaki; batu
penghalus; batu tawas [astringen]; batu tripoli untuk dipoles; bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak
dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak
krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk
penggunaan toilet; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah;
bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; benzine penghilang noda; berkumur, bukan untuk tujuan
medis; bilas warna untuk rambut; bilasan pemutih gigi; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; blau cuci; body
butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer
lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bom mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk
keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk
gosok; bubuk kaki tanpa obat; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi tanpa obat; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pacar; bubuk
padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pasta gigi; bubuk pemoles; bubuk pencuci rambut; bubuk pewangi anti bau badan;
bubuk sabun; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah,
kosmetik dan mandi; bulu mata palsu; busa cukur; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa mandi; busa pembersih;
busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk digunakan di mandi pancuran (shower); busa untuk mandi
berendam dan pancuran; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cairan gerusan;
cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kaca depan mobil; cairan pembersih kering; cairan
pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan pencuci; cairan penghapus kutek; cairan
penghilang noda; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik [e-liquid]
terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik
terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan
untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cairan untuk pembersih injector; cat badan
lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat krom; cat kuku; cat kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel;
cat sediaan pengupasan; cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cat wajah; cat, pernis dan pernis menghapus komposisi; celak
mata; cemerlang; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; cologne setelah bercukur; colognes, parfum dan kosmetik; compacts
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/ kompak yang mengandung make-up; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda; concealer wajah; cosmeceuticals
untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk penggunaan pribadi; cream bath
campuran bunga kering dengan rempah-rempah; cuci buah dan sayuran; cuci masker; dandan; dandanan teater; darah teater;
dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar
perona mata agar warna lebih keluar (Eye primer); dasar untuk parfum bunga; decalcomanias untuk kuku; degreas, selain
untuk digunakan dalam proses pembuatan; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran rollon; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk
hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran
untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran,
anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk
penggunaan pribadi; detergen untuk menghilangkan jamur; deterjen; deterjen binatu komersial; deterjen mangkuk toilet;
deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam
bentuk gel; deterjen piring; deterjen rumah tangga sintetis; deterjen rumah tangga yang mengandung bahan disinfektan;
deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk mobil; deterjen untuk penggunaan
rumah tangga; deterjen yang disiapkan dari minyak bumi [untuk keperluan rumah tangga]; deterjen, selain untuk digunakan
dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis; deterjen, tissue basah; diamantine [abrasif]; dupa; eau de parfum; eau de
toilette; eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak aromatik; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal
untuk keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut;
emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik;
emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk
perawatan kulit; enamel kuku; esens pemutih; esens perawatan kulit non-medis; esens tubuh; esens untuk kulit; esens wajah;
esensi badian; esensi halus; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; esensi
mint [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan
untuk bahan makanan [zat eterik]; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; fizzies mandi; formula anti-kerut; foundation;
foundation cair; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; garam mandi; garam mandi beraroma; garam mandi kosmetik; garam
mandi tanpa obat; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi, bukan untuk keperluan medis; garam pemutih; gel
after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel cukur; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan;
gel kosmetik; gel kuku; gel kulit untuk mempercepat, meningkatkan atau memperpanjang tan; gel lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi dan mandi, bukan untuk tujuan medis; gel mandi tidak mengandung
obat; gel mandi, krim dan minyak; gel mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel menjadi alat bantu penata rambut; gel
pasta gigi; gel patung; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pelindung rambut; gel pemanas non-medis;
gel pemutihan gigi; gel penata alis; gel penata rambut; gel penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel pijat, selain untuk
keperluan medis; gel pra-cukur; gel rambut; gel rambut dan mousse rambut; gel setelah dicukur; gel setelah matahari; gel
tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel tanpa obat; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit; gel tubuh dan
wajah [kosmetik]; gel untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gel untuk mandi pancuran
(shower); gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak
mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel, powder, pembersih tangan dan
pencuci tangan; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit;
gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; geraniol; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; glasir cucian; glasir
pati untuk keperluan binatu; glasir rambut; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter kuku; glitter tubuh; glitter untuk
keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; greasepaint; gulungan abrasif; handuk basah yang sudah dibasahi
diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan;
handuk pembersih kebersihan feminin; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk
digunakan dengan sediaan kosmetik; heliotropin; hidrator kulit; hidrogen peroksida untuk digunakan pada rambut; hidrogen
peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; ionone [wewangian]; isi ulang aroma untuk dispenser aroma
ruangan listrik; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan non-listrik; isi ulang aroma untuk reed diffusers; jel dan krem
untuk mandi shower; jel dan krim untuk mandi shower; kain abrasif; kain ampelas; kain amplas; kain atau tisu diresapi dengan
pembersih kulit; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk
membersihkan kacamata; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan lensa kamera; kain diresapi dengan pembersih
kulit; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kain diresapi dengan sediaan pemolesan untuk dibersihkan; kain diresapi
untuk debu; kain diresapi untuk pemolesan; kain kaca [kain abrasif]; kain make-up dari kapas; kain pembersih, debu atau
pemolesan diresapi; kain yang diresapi sediaan pembersih; kamar mandi tanpa obat; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup,
kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan;
kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur pembersih;
kapur sirih; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; karbida logam [abrasive]; kaset untuk membubuhkan
wig; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kaus kaki
yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kayu wangi; kemenyan; kepingan baja untuk
digunakan sebagai bahan abrasif pada sandblasting; kertas abrasif; kertas ampelas; kertas amplas; kertas amplas untuk
mengasah pensil gambar; kertas polishing; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik;
kerucut dupa dan dupa; kerucut pinus beraroma; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi,
maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang terdiri
dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona mata;
kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kit
wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu,
semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo,
pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun
mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet;
komposisi abrasif yang digunakan dalam pembuatan cat logam; komposisi pelepas cat; komposisi pelepas pernis; kompres
mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kondisioner kain; kondisioner kuku; kondisioner kulit; kondisioner pembersih
untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner
rambut, losion rambut, pewarna rambut; kondisioner sampo; korundum [abrasif]; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain
anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion;
kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku,
rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan
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sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan
matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak
mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu
mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit;
kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi
bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan
pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik
yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu
permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer,
pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow),
pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu,
losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim; krim after-shave (non-obat); krim after-sun
untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk
keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak
mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan
kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh;
krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar
matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim
exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara;
krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah
dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan
lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku; krim kuku untuk
keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit
untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim
mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim
matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk
menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik;
krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus
rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih nonobat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pencukur;
krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan
kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri;
krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim
perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim
rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu; krim sepatu dan boot; krim setelah
dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim
tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim
tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat
untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi;
krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari
kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik);
krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan
tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim,
losion dan gel penyamakan; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; krim, minyak,
lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kristal
mandi, bukan untuk keperluan medis; kuku buatan akrilik; kuku buatan bubuk; kuku buatan dari logam mulia; kuku jari kaki
palsu; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci; kunko [fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; kutek kuku;
lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; larutan pembersih bioteknologi untuk memecah bahan organik dan
menghilangkan noda; larutan pembersih untuk peralatan sterilisasi ultrasonik gigi; lem ikatan potongan rambut; lem untuk
menguatkan kuku; lembar abrasif; lembar pengering antistatik; lembaran binatu untuk penghilang noda warna; lilin bahan kulit;
lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin carnauba polishing untuk penggunaan mobil; lilin kumis; lilin
lantai; lilin mobil; lilin obat menghilangkan rambut; lilin pembuat sepatu; lilin pemoles; lilin penata rambut; lilin penjahit; lilin
penjahit dan tukang sepatu; lilin pijat, selain untuk keperluan medis; lilin tanpa selip untuk lantai; lilin tukang sepatu; lilin untuk
keperluan kecantikan; lilin untuk lantai parket; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion untuk kulit; losion bayi;
losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit;
losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion
kosmetik; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion
rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh;
losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab,
minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion
aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh
beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi
kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim
dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi
untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk
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keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion
obat menghilangkan rambut; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pembersih kulit;
lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah,
tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion penguat untuk tangan; lotion perawatan
kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan penguatan
rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion rambut
melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari untuk
keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan
matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion
tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot;
lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan
selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh
untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan
untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; makeup dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan
susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh;
make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manikmanik mandi; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara; maskara rambut; masker kaki untuk perawatan kulit;
masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat;
masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion
kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan
perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs);
masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk
keperluan kosmetik; masker mata; masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker
pembersih jahe; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker
pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker
rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat
penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; masker
tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik];
masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing;
masker wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat;
membersihkan dan mencuci preparat dan bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan kapur;
membersihkan pelarut, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok;
membersihkan sediaan untuk daun tanaman; membersihkan, mencuci dan memoles sediaan; membersihkan, menggerus dan
memoles preparat dan bahan; memijat minyak dan lotion; memoles batu; memoles untuk alat musik; mencuci soda, untuk
membersihkan; menggiling foil; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; menghidrasi; mengklarifikasi tonik wajah; mint
untuk wewangian; minyak Kolonyo; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi; minyak
aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak atsiri citron; minyak bergamot; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur
untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak
esensial; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak
esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial
untuk digunakan dalam pembuatan produk beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak
esensial untuk digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk industri umum, pertanian dan perdagangan
umum; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk minuman
penyedap; minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi,
minyak tubuh dan minyak pijat; minyak esensial untuk penggunaan rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari
tumbuhan; minyak gaultheria; minyak jenggot; minyak kasturi [wewangian]; minyak kolonyo; minyak kolonyo/air aromatik;
minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak kutikula; minyak lavender; minyak lavender untuk penggunaan
kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi dan
garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak
mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak melati; minyak
memperbaiki rambut; minyak non-obat; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab
untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak
penataan rambut; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak penyamakan matahari; minyak peppermint [wewangian]; minyak
perlindungan matahari; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak pinus untuk membersihkan lantai; minyak pohon teh; minyak
rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah
matahari; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak terpentin untuk degreasing; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau;
minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak
untuk keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan toilet; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian
rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak wajah; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan
aroma ketika dipanaskan; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk
kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak perawatan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse
dan gel penataan rambut; mousse perawatan kulit; mousse perlindungan rambut; mousse rambut; mousses [kosmetik];
mousses menjadi alat bantu penata rambut; musk alami; musk sintetis; mutiara mandi; mutiara mandi untuk keperluan
kosmetik; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; obat kumur dan
obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat untuk hewan peliharaan; obat kumur, bukan untuk
keperluan medis; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar
[pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket
kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan
sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; paket wajah; palet pengkilap bibir; palet perona mata; parfum;
parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan
air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasir abrasif; pasir
untuk sandblasting; pasta abrasif; pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pasta gigi
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dalam bentuk permen karet; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta
kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta pemutih gigi; pasta styling untuk rambut; pasta untuk
mengkilapkan bahan kulit; pasta untuk tangkai pisau cukur; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik;
pati cucian; pati untuk keperluan binatu; pelarut pembersih, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; pelembab;
pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion
dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan;
pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab
wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelembut kain; pelembut kain untuk
penggunaan binatu; pelicin dan pengharum pakaian yang akan di setrika; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari untuk
bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar
matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pelunak kutikula; pembentuk garis bibir; pembersih tata rias wajah , pembersih
kosmetik; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih berbasis kimia bioteknologi dan semprotan pembersih
untuk diaplikasikan di industri dan rumah tangga (selain untuk digunakan dalam proses manufaktur) seperti penghilangan
noda, dan bioremediasi bahan organik dan hidrokarbon; pembersih berbentuk krim; pembersih busa untuk penggunaan
pribadi; pembersih daerah kewanitaan tidak mengandung obat; pembersih dinding ban; pembersih jendela; pembersih jok;
pembersih kamar mandi; pembersih karang gigi (tidak mengandung obat); pembersih karpet dengan pewangi; pembersih
kipas angin; pembersih kulit; pembersih oven; pembersih pakaian selam; pembersih rumah tangga; pembersih saluran
pembuangan kimia dalam bentuk bubuk; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk cairan; pembersih saluran
pembuangan kimia dalam bentuk gel; pembersih semprot; pembersih semprot untuk digunakan pada tekstil; pembersih
semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih semprot untuk menyegarkan penjaga mulut atletik; pembersih tangan;
pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi
yang intim, tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat;
pembersihan, pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan umum dan serbuk; pembersihan, pemolesan, penggerusan,
persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; pembersihan,
penggerusan dan sediaan abrasif; pembilas akhir cucian; pembilas gigi; pembilasan rambut; pembilasan rambut [kondisioner
sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemecah rambut [sediaan penataan rambut]; pemelihara rambut;
pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemerah
susu krim; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pemutih bokong; pemutih cucian; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih
gigi berbentuk pena; pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih rambut; pemutih selakangan; pena cat kuku; pena cat kuku
remover; pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; pencerah rambut; pencuci muka; pencuci tangan tanpa obat;
pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi;
pencuci wajah berbentuk bubuk; pencucian cucian; pencucian mata, bukan untuk tujuan medis; penetral bibir; penetral untuk
pengeritingan permanen; pengatur tekstur rambut; pengawet untuk kulit [poles]; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas
sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; pengeras kuku; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; penghapus
enamel kuku, pena korektor enamel kuku; pengharum ruangan; penghilang cat kuku; penghilang cat kuku berbentuk gel;
penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang enamel kuku; penghilang kapur; penghilang lem [selain untuk
keperluan industri]; penghilang lemak; penghilang lilin lantai [sediaan gerusan]; penghilang limescale; penghilang noda;
penghilang noda hewan peliharaan; penghilang pernis; penghilang riasan mata; penghitam alis; pengkilap bibir; pengkilap
rambut; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; peningkat bawah mata; pensil alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil
kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; pensil untuk keperluan memutihkan gigi;
penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyedap
untuk minuman [minyak esensial]; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar nafas, bukan untuk tujuan medis; penyegar tubuh
dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka yang dilembabkan terlebih dahulu dan tissue yang
diresapi dengan bahan pembersih; penyeka yang diresapi dengan sediaan dan bahan-bahan untuk membersihkan dan
memoles; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung
obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; penyemprot tubuh; peralatan mandi tanpa obat;
perasa kue [minyak esensial]; perasa makanan [minyak esensial]; perasa makanan disiapkan dari minyak esensial; perasa
menjadi minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa menjadi minyak esensial, untuk tembakau;
perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan pembersihan;
perawatan rambut keratin; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat
untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat
untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan
rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk
keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; perona
mata berupa kilauan (Eyeshadow glitter); perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush); persiapan kulit wajah
untuk penggunaan kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body
scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik;
pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch;
pewangi rambut; pewarna Rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna janggut; pewarna
kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pewarna untuk keperluan
toilet; pewarna-pewarna rambut; pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles
gigitiruan; poles untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades
untuk keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik]; potpourris [wewangian]; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci
untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk mandi dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; preparat
kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pelembab setelah bercukur; preparat pemutihan
[decolorants] untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; primer kuku
[kosmetik]; primer make-up; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan
perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan
yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat kuku; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
merawat mulut dan gigi; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala;
produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tangan dan kaki; produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat tubuh dan kulit; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
merawat wajah; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk mandi non-medis; produk pelindung
matahari (kosmetik); produk pembersih rumah tangga; produk pemutih (kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan
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membersihkan kulit; produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk
perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan
kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan untuk melindungi rambut; produk perawatan
wajah [kosmetik]; produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; produk wewangian yaitu
kolonye; produk yang tidak mengandung obat untuk penggunaan higienis mulut; racun lebah untuk keperluan kosmetik;
rambut rontok; ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk
buluh; rendam kaki tanpa pengobatan; rias wajah; riasan mata; rum rum; rum rum untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk
digunakan dalam tata rias; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan
untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair pribadi, sabun pribadi
tanpa air, batang pembersih pribadi, sediaan perawatan rambut dalam bentuk batangan; sabun cair untuk binatu; sabun cair
untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh;
sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan;
sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi;
sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi
[untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel;
sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun
pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tanpa air; sabun
tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk
cair, padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk keringat kaki;
sabun untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah
tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran
manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk
mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa
untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk
mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian,
minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet aroma untuk bantal mata; sachet bunga rampai untuk
dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; sachet untuk linen wangi; safrol; sahampoo untuk kendaraan; salep
kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; salep tanpa obat untuk melembabkan kulit;
salep tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan kulit terbakar; sampo; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan
kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat;
sampo mobil; sampo tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia; samposampo, kondisioner-kondisioner; sarung tangan pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk
keperluan kosmetik; scrub kaki; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan
untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub
tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan
melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan untuk mencuci tangan; sediaan untuk mengkilapkan buah; sediaan abrasif;
sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan antistatik untuk keperluan rumah tangga; sediaan aromaterapi; sediaan bahan
kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan bercukur; sediaan
berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu; sediaan
binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan buffing
kuku; sediaan busa untuk mandi; sediaan cucian dan pemutihan; sediaan cukur; sediaan dalam bentuk emulsi untuk merawat
kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan
bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk
perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan degreasing; sediaan degreasing dengan basis pelarut;
sediaan degreasing untuk keperluan rumah tangga; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran
[perlengkapan mandi]; sediaan dry-cleaning; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan
eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan furbishing; sediaan gerusan; sediaan gigi non-obat
untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk
ternak; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kondisioner kain;
sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut
untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa
obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan
kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk
berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik
untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk
mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari
sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis;
sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik
untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi;
sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias
artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit
mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit;
sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi bukan untuk tujuan medis; sediaan mandi busa;
sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower);
sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi untuk hewan peliharaan;
sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan meluruskan rambut; sediaan membersihkan dan mencuci untuk
keperluan rumah tangga; sediaan membersihkan kendaraan; sediaan mencuci rambut; sediaan menghapus make-up; sediaan
menghapus pernis; sediaan menghilangkan karat; sediaan menghilangkan kutikula; sediaan menghilangkan kutikula untuk
keperluan kosmetik; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan non-obat untuk mengurangi sengatan
matahari; sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih badan; sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif; sediaan
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pembersih peralatan rumah tangga; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih untuk
membersihkan permukaan substrat dari pelapis, noda, cat dan komposisi endapan yang tidak diinginkan untuk menghilangkan
getah dan perekat, pelumas dan tar serta sediaan dekalsifikasi dan penghancuran kerak untuk pembersihan produk rumah
tangga; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan pembersihan dan pemolesan;
sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan kaca; sediaan
pembersihan kaca depan; sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan
kulit tanpa obat; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk
barang-barang perokok; sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat
untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan
kecantikan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan
pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan
pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan
pembersihan untuk membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan
pribadi; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemolesan; sediaan
pemolesan untuk bahan kulit; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit;
sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan pemutih, pembersih dan kompon;
sediaan pemutihan gigi; sediaan pemutihan kulit; sediaan penataan rambut; sediaan pencuci; sediaan pencuci piring; sediaan
pencucian dan pemutihan; sediaan pencucian untuk keperluan binatu; sediaan pengasah; sediaan pengasahan; sediaan
pengencangan payudara kosmetik; sediaan pengeriting rambut; sediaan pengeritingan dan pengeritingan permanen; sediaan
pengeritingan rambut dan pengaturan rambut; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan penghilang
pernis; sediaan penghilang rambut; sediaan penghilang warna; sediaan penghilang warna untuk rambut; sediaan penguatan
kuku; sediaan pengupasan lantai; sediaan pengupasan lilin; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan peralatan mandi
tanpa obat; sediaan perataan [kanji]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki
tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit antipenuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara
disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah,
krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum
untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal;
sediaan perawatan kulit, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung
obat); sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo;
sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan
perawatan matahari dan sun block tanpa obat; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk
hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan
rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan
perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan
untuk keperluan medis; sediaan perawatan tanpa obat, selain mencuci hewan; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan
kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan perbaikan kuku; sediaan perendaman cucian; sediaan
pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan
pewangi udara untuk ruangan; sediaan pewarnaan rambut; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan
phytocosmetic; sediaan pijat tanpa obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan pra-perendaman; sediaan rambut
santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sanitasi menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan
sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan setelah bercukur; sediaan sun block; sediaan sun block untuk keperluan
kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tanpa obat untuk digunakan di kamar
mandi; sediaan tanpa obat untuk merawat dan membersihkan hewan; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan
kulit kepala; sediaan tata rias; sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan ukuran binatu; sediaan
untuk mandi berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk
membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan untuk membersihkan dapur, sediaan
untuk membersihkan kamar mandi, sediaan untuk membersihkan toilet; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan untuk
membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan untuk membersihkan rambut;
sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan
menjaga permukaan kendaraan termasuk sediaan untuk mencuci, memoles, mengkilapkan; sediaan untuk membersihkan,
merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan
memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membuat daun tanaman mengkilap; sediaan untuk membuka blokir
pipa limbah; sediaan untuk membuka saluran pipa drainase; sediaan untuk membuka wastafel; sediaan untuk memperbaiki
dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mencuci buah dan
sayuran; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengasah; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk
mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk menggosok; sediaan untuk menghapus manikur; sediaan untuk
menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk menghilangkan warna
rambut; sediaan untuk mengikalkan rambut; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk merawat tangan dan tubuh;
sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan
dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen;
sediaan untuk pengupasan lilin dari lantai; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan dan pembersihan
hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk
perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk perlengkapan mandi
(toilet preparations) yang tidak mengandung obat; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan awal
rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada
bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit
dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan yang tidak mengandung obat
untuk bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat untuk digunakan sebelum bercukur; sediaan yang tidak mengandung
obat untuk digunakan setelah bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi,
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mengencangkan dan merawat kulit; sediaan) zat pencerah warna untuk keperluan binatu di dalam rumah tangga; sediaan,
termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan untuk
membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan
eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk
tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan
diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan perawatan gigi;
sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan untuk membersihkan dan mencuci;
sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak
sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan yang tidak
mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semir
boot; semir dan lilin sepatu; semir furnitur; semir gigi; semir lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; semir sepatu dan krim;
semir untuk furnitur dan lantai; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan dengan pengharum untuk badan, semprotan
dengan pengharum untuk ruangan; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan kamar beraroma;
semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan linen beraroma; semprotan menjadi alat bantu penata rambut;
semprotan mulut tanpa obat; semprotan pelindung panas untuk rambut; semprotan penata rambut; semprotan penyegar kain
beraroma; semprotan penyegar nafas; semprotan rambut; semprotan rambut dan gel rambut; semprotan tubuh; semprotan
tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan
kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; senyawa buffing;
senyawa penggosok lantai; sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu sesuatu; serat untuk keperluan kosmetik; serbuk basma;
serbuk gosok untuk tujuan umum; serpih mandi; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum
kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih
(kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang
mengandung ekstrak batu permata; shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan];
shampo hewan peliharaan tidak mengandung obat; shampo hewan peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo
rambut; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa
pengobatan]; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; silikon karbida [abrasif]; soda
pemutih; soda soda; solusi gerusan; solusi pembersih lensa kacamata; solusi pengeritingan dingin; stik untuk menyebarkan
aroma; stiker kuku jari kaki; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip abrasif; strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; strip
napas menyegarkan; strip pemutih gigi; strip pemutih, pasta gigi; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori
pada kulit; styling mousse; sulingan herbal; sulingan tanaman; sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian;
sun block lotion untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu berjemur; susu
kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk
pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu
pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah dicukur; susu setelah matahari; susu setelah matahari
[kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu tubuh; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk
keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya berbentuk
losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan
kosmetik; tablet deterjen pencuci piring; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat; tambalan kosmetik yang mengandung tabir
surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata
rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk
panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato
yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; terpene [minyak esensial]; terpentin untuk mengalami
degreasing; texturizers kulit; tips kuku; tiriskan dan cuci sediaan yang tidak menghalangi; tiriskan sediaan pembersihan;
tiriskan sediaan pemblokiran; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu
(wipes) atau bantalan yang diresapi dengan persiapan atau bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu
basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu
diresapi dengan larutan pembersih; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan
pembersih kulit; tisu diresapi dengan preparat anti-keringat untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan berjemur;
tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan
sediaan menghilangkan make-up; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan
pribadi; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan untuk hewan peliharaan; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu
kacamata diresapi dengan pembersih; tisu kertas diresapi untuk membersihkan piring; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik
yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang sudah direndam sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan
sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa
untuk kebersihan pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan
komersial; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan
kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang
dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner kulit nonobat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik;
tongkat dupa; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; tongkat pomade; tongkat pomades untuk keperluan
kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng kulit kepala; transfer dekoratif untuk keperluan
kosmetik; transfer tato temporer; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; udara
bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; ujung kuku buatan; vanillin sintetis [wewangian]; wajah
berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; warna alis dalam bentuk
pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna jenggot; warna menjalankan lembar cucian pencegahan; warna pipi; warna rambut;
wax rambut; wewangian; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wangi-wangian; wewangian dan
wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian sintetis; wewangian untuk digunakan dalam
pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil; wewangian untuk penggunaan pribadi;
wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial;
wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa,
selain parfum untuk penggunaan pribadi; witch hazel [sulingan herbal]; wol baja diresapi untuk pembersihan; zat pelembut
untuk keperluan rumah tangga; zat pengering untuk mesin pencuci piring===

Halaman 1255 dari 1262

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033872
: 18/05/2021 22:54:45
:
: Ir. TONY HERMAWAN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jend.A.Yani No.12, Jombang 61415, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, 61415
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Cap IKAN KOI MAS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Fanta, kuning emas, hijau, putih, dan biru.
: 30
: ===Gula semut; Kecap; Kecap asin; Kecap kedelai; Kecap manis; gula; gula aren; gula batu; gula cair; gula gula non-obat;
gula merah; gula tebu; gula tebu pasir; kecap; kecap [soy sauce]; kecap pedas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033873
: 18/05/2021 23:00:16
:
: The Gillette Company LLC

Alamat Pemohon

: One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, United States of America

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Artna Btari S.H.
: Pacific Century Place, Level 35-SCBD, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ORAL-B CLIC
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 21
: ===Pengganti kepala sikat gigi; sikat gigi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033874
: 18/05/2021 23:12:58
:
: IJEK WIDYAKRISNADI

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Kokosan No. 10 RT. 002 RW. 001, Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari , Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NiTu
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 4
: ===Lilin-lilin Lancip; lampu malam [lilin]; lilin *; lilin aroma aromaterapi; lilin beraroma; lilin dan sumbu untuk penerangan; lilin
tealight; lilin untuk penerangan; lilin wangi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021033875
: 18/05/2021 23:18:55
:
: IJEK WIDYAKRISNADI

540 Etiket

: Jl. Kokosan No. 10 RT. 002 RW. 001, Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari , Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Halaman 1256 dari 1262

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NiTu
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 6
: ===Barang seni dari logam biasa; Patung-patung kecil (arca) dari logam biasa; karya seni logam; ornamen [patung] terbuat
dari logam biasa; ornamen dalam bentuk miniatur yang terbuat dari logam biasa; patung dari logam biasa; patung, patung dan
karya seni dari logam biasa; patung-patung logam non-mulia; rak atau hambalan dari logam,===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033876
: 18/05/2021 23:22:48
:
: IJEK WIDYAKRISNADI

540 Etiket

: Jl. Kokosan No. 10 RT. 002 RW. 001, Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NiTu
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 11
: ===Alat untuk menyaring dan memasak kopi; Alat untuk menyaring dan menyeduh teh; Dispenser air; alat memasak untuk
menggoreng dengan minyak; kompor memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; lampu lilin; lilin flameless; oven
memasak listrik; oven, termasuk portabel; pengukus makanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033877
: 18/05/2021 23:23:12
:
: Pfizer Inc.

Alamat Pemohon

: 235 East 42nd Street, New York, New York 10017

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Miscellaneous Design
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 5
: ===Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit gangguan hormone (endocrine); hormon pertumbuhan
manusia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021033878
: 18/05/2021 23:23:29
:
: Alcon Inc.

Alamat Pemohon

: Rue Louis-d'Affry 6, 1701 Fribourg, Switzerland

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 1257 dari 1262

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TeleMentOR Real Time. One-to-One.
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih dan abu-abu
: 41
: ===Layanan pelatihan di bidang oftalmologi; Layanan pendidikan; Layanan pendidikan di bidang bedah; layanan pendidikan
yang berkaitan dengan peralatan dan instrumen medis; layanan pendidikan, yaitu, menyelenggarakan seminar, konferensi,
dan lokakarya di bidang kesehatan dan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); mengatur dan menyelenggarakan
konferensi dan seminar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033879
: 18/05/2021 23:25:48
:
: The Gillette Company LLC

Alamat Pemohon

: One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, United States of America

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Artna Btari S.H.
: Pacific Century Place, Level 35-SCBD, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: clic
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 21
: ===Pengganti kepala sikat gigi; sikat gigi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033880
: 18/05/2021 23:26:35
:
: KASMAR

540 Etiket

540 Etiket

: Jl Pulo Indah II No. 10 RT. 001/RW. 008, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan
Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Deddy Firdaus Yulianto S.H., LL.M
: AFJ Counselors At Law, Estubizi Business Center, Setiabudi Building 2, 2nd Floor
(207 B-C) Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 62

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: alfababy
: merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan jingga
: 10
: ===Alat bantu pernapasan bayi (CPAP); Alat test untuk jantung bayi; Botol susu dengan sendok integral; Dot makan bayi; Dot
untuk bayi; Dot untuk memberi makan bayi; Gelang untuk digigit bayi yang sedang tumbuh giginya; Instrumen terapi panas;
Kantong Air Susu Ibu (ASI); Kantong Plastik Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Kantung untuk pemberian nutrisi melalui hidung
untuk pasien yang tidak dapat makan (Parenteral Nutrition); Klip pengaman untuk dot bayi; PERLAK BAYI; Penghangat tubuh
bayi; Penjepit untuk dot bayi; Peralatan pijat; Perlak untuk bayi yang tidak berdaya untuk buang air kecil atau besar; Pompa
buah dada untuk mengeluarkan air susu (Pompa ASI); Pompa makan enteral (feeding pump); SIKAT MULUT DAN BAYI;
Wadah Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Wadah Plastik Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); alat terapi udara panas; alat terapi untuk
anak autis; aparatus pemijat yang menggunakan hawa/udara panas; aparatus, perangkat dan artikel untuk merawat bayi; bola
pijat; botol bayi; botol susu; cover untuk botol susu; dot untuk bayi; dot untuk botol bayi; gelang untuk digigit bayi yang sedang
pertumbuhan gigi; gigi cincin menggabungkan mainan kerincingan bayi; inkubator untuk bayi; kasur angin untuk bayi, untuk
tujuan medis; kimiawi diaktifkan kompres panas untuk tujuan medis; makan katup botol; masker pernapasan anak untuk tujuan
medis; meja resusitasi (Tempat Periksa Khusus untuk Meletakkan Bayi); minum cangkir untuk digunakan oleh pasien dengan
gangguan menelan; pakaian dimakan; panas lampu untuk tujuan medis; pemijat karet untuk bayi; penarik / penyedot puting
susu untuk penggunaan pribadi; penghangat bayi untuk penggunaan medis; penjepit untuk botol bayi; pil distributor dan
organizer kotak untuk tujuan medis; puting susu / pentil untuk botol bayi; tabung dan peralatan medis untuk pemberian
makanan [alat medis]; tabung untuk makanan enteral; termometer untuk anak-anak===

Halaman 1258 dari 1262

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033881
: 18/05/2021 23:27:20
:
: IJEK WIDYAKRISNADI

540 Etiket

: Jl. Kokosan No. 10 RT. 002 RW. 001, Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NiTu
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 14
: ===Jam dan arloji; Jam tangan, jam yang dipakai di pergelangan tangan, jam, jam dinding, kronometer, kronograf (jam
tangan), kotak arloji, gelang arloji, rantai arloji, kristal arloji, kotak untuk arloji, kotak untuk pembuatan jam dan arloji; jam; jam
alarm; jam alarm perjalanan; jam dan bagiannya; jam dinding; jam meja; mata air untuk jam dinding; piringan (pada
permukaan jam) pada pembuatan jam dinding dan jam tangan)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rue Louis-d'Affry 6, 1701 Fribourg, Switzerland
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TeleMentOR Real Time. One-to-One.
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 41
: ===Layanan pelatihan di bidang oftalmologi; Layanan pendidikan; Layanan pendidikan di bidang bedah; layanan pendidikan
yang berkaitan dengan peralatan dan instrumen medis; layanan pendidikan, yaitu, menyelenggarakan seminar, konferensi,
dan lokakarya di bidang kesehatan dan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); mengatur dan menyelenggarakan
konferensi dan seminar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021033882
: 18/05/2021 23:29:10
:
: Alcon Inc.

: DID2021033883
: 18/05/2021 23:30:41
:
: IJEK WIDYAKRISNADI

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Kokosan No. 10 RT. 002 RW. 001, Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NiTu
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 16
: ===bingkai foto; cetakan bergambar; cetakan seni; gambar seni; lukisan; lukisan [gambar], dibingkai atau dibingkai; produkproduk cetakan===

Halaman 1259 dari 1262

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 75 West Center Street, Provo, Utah 84601, United States of America
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: INNER FOCUS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 5
: ===Suplemen diet dan gizi; Suplemen makanan diet; campuran minuman suplemen diet rasa buah; suplemen diet royal jelly;
suplemen gizi dalam bentuk gummies; suplemen makanan dengan efek kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033884
: 18/05/2021 23:41:07
:
: NSE Products, Inc.

: DID2021033885
: 18/05/2021 23:41:22
:
: IJEK WIDYAKRISNADI

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Kokosan No. 10 RT. 002 RW. 001, Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NiTu
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 19
: ===hewan model [ornamen] terbuat dari beton; hewan model [ornamen] terbuat dari marmer; model mobil miniatur [ornamen]
dari beton; ornamen [patung] terbuat dari batu; ornamen [patung] yang terbuat dari marmer; patung batu; patung batu, beton
atau marmer; patung beton; patung marmer; patung-patung beton===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033886
: 18/05/2021 23:47:17
:
: IJEK WIDYAKRISNADI

540 Etiket

: Jl. Kokosan No. 10 RT. 002 RW. 001, Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NiTu
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 20
: ===Patung kayu; baki, bukan dari logam *; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari plastik; bingkai foto; bingkai gambar;
figur model [ornamen] terbuat dari plastik; keranjang, bukan dari logam; kotak penyimpanan, bukan dari logam; patung resin;
patung-patung plastik; patung-patung tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; talenan [tabel]; wadah penyimpanan yang
bisa dilipat, bukan dari logam; wadah, bukan dari logam, untuk menyimpan beras===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: DID2021033887
: 18/05/2021 23:47:33
:

540 Etiket

Halaman 1260 dari 1262

730

Nama Pemohon

: PT Aplikasi Karya Anak Bangsa

Alamat Pemohon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B, Lantai 6 & 7, Jl. Iskandarsyah II No. 2,
Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12160
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GoTo Financial
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, hitam, dan putih
: 9
: ===Alat pencetak nota yang dihubungkan dengan komputer/handphone; Aparatus transaksi keuangan elektronik; Aplikasi
perangkat lunak komputer di bidang periklanan dan layanan perdagangan elektronik; Dompet elektronik yang dapat digunakan
untuk melakukan transaksi pembayaran; Dompet elektronik yang dapat diunduh; Mesin pembayaran; Peralatan untuk
memproses pembayaran elektronik, yaitu
Mesin pembayaran non tunai menggunakan RFID; Perangkat keras dan perangkat lunak sebagai penyimpanan basis data
untuk kegiatan jual beli dan pembayaran; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan
pembelian barang dan jasa secara online; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh
untuk menyediakan area pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; Perangkat lunak seluler yang dapat
diunduh; Perangkat lunak untuk POS (Point Of Sale) Terminal; Perangkat lunak untuk perdagangan melalui suatu jaringan
komunikasi global; Perangkat lunak untuk personalisasi, mendukung dan mengelola iklan dan pemasaran untuk kampanye,
personalisasi konten dan komunikasi elektronik, analisis data termasuk perilaku pengguna analitik dan kecerdasan.; Perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk memelihara, mengelola, menganalisa, mengenkripsi, dan otentikasi pengguna data digital;
Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pengumpulan data dan penggunaan data dalam bidang periklanan dan pemasaran
digital; Perangkat yang dapat dibaca mesin untuk sistem pembayaran tanpa uang tunai; Peranti lunak aplikasi komputer untuk
telepon pintar, alat PDA dan komputer tablet, yaitu, peranti lunak untuk digunakan oleh pengemudi kendaraan dan
penumpang untuk mengakses, melihat, dan berinteraksi dengan dan mengunduh (download) konten informasi dan hiburan
[sehubungan dengan otomobil]; Piranti lunak komputer e-commerce yang bisa diunduh yang memungkinkan pengguna untuk
melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer dan komunikasi global; Platform digital; Program komputer
untuk menjalankan transaksi melalui e-commerce; Software penyimpanan database untuk kegiatan jual-beli dan pembayaran;
Tampilan iklan elektronik; alat baca sandi balok (barcode); alat pembayaran elektronik dan terminal untuk tempat penyelesaian
transaksi jual beli; alat untuk memproses pembayaran elektronik; aplikasi (perangkat lunak) yang dapat diunduh untuk telepon
pintar; aplikasi komputer utuk mengolah pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi pembayaran
elektronik (uang digital/ digital money) yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelian/ pembayaran; aplikasi perangkat
lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; aplikasi seluler yang dapat
diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer tablet; aplikasi terkait dengan sistem pengaturan transportasi; aplikasi yang dapat
diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; lanyard untuk memegang kartu identitas yang disandikan; mesin-mesin
yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi dan alat pembayaran (electronic data capture); pemindai barcode;
perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone;
perangkat lunak aplikasi untuk telepon pintar; perangkat lunak e-commerce (perdagangan secara elektronik) komputer untuk
memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis secara elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat
lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam kaitannya dengan layanan keuangan, transaksi
keuangan, perdagangan elektronik, pembayaran elektronik, penukaran mata uang asing, layanan perdagangan dan broker
dan layanan konsultasi investasi; perangkat lunak komputer e-commerce yang dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna
melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer dan komunikasi global; perangkat lunak komputer untuk
mengkoordinasikan jasa transportasi, yaitu, perangkat lunak untuk penjadwalan otomatis dan pengiriman kendaraan bermotor;
perangkat lunak komputer untuk mengoordinasikan layanan transportasi; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
digunakan dalam perdagangan elektronik dan perdagangan via selular; perangkat lunak pengambilan / pengiriman informasi
produk untuk keperluan periklanan melalui jaringan komputer; perangkat lunak untuk digunakan dalam membuat, mengelola,
mengukur, dan menyebarkan iklan orang lain; perangkat lunak untuk membuat database informasi dan data yang dapat dicari;
perangkat lunak untuk memfasilitasi transfer uang, transfer dana elektronik, transfer komoditas, pengiriman pembayaran
tagihan, dan mentransfer dana antar pihak; perangkat lunak untuk mengelola konten jaringan sosial, berinteraksi dengan
komunitas virtual, dan transmisi gambar, audio, konten video dan audio visual, foto, video, data, teks, pesan, komentar, iklan,
komunikasi dan informasi iklan media; perangkat lunak untuk smartphone; perangkat lunak untuk transaksi pembayaran;
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan autentikasi pembayaran bergerak
dan transaksi tanpa kontak dengan pengecer, pedagang, dan penjual menggunakan suatu alat bergerak; perangkat lunak
yang dapat diunduh untuk memungkinkan memproses transfer dana elektronik dan pembayaran yang dilakukan melalui ACH,
kartu kredit, kartu debit, kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran
elektronik, bergerak dan online; piranti keras dan piranti lunak komputer untuk memfasilitasi akses ke rekening
pembayaran dengan tujuan komersil secara elektronik dan nirkabel; platform berbasis website dan aplikasi; platform perangkat
lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, cryptocurrency, aset
digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token utilitas yang
memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; program komputer;
publikasi elektronik yang dapat didownload dalam bentuk majalah, artikel, brosur, selebaran, lembaran data, bahan-bahan
informasi, bahan-bahan instruksi dalam bidang bisnis, perdagangan elektronik (e-commerce), teknologi informasi, cloud
computing, telekomunikasi, internet, pelatihan bisnis dan perdagangan elektronik (e-commerce), bisnis, penjualan, manajemen
pemasaran dan keuangan; publikasi elektronik, dapat diunduh; server iklan, yaitu, server komputer untuk menyimpan iklan dan
mengirimkan iklan ke situs web (websites); terminal point-of-sale [POS]===

740

Halaman 1261 dari 1262

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021033888
: 18/05/2021 23:56:19
:
: PT VOILA APLIKASI NUSANTARA

540 Etiket

: The Honey Lady, Lantai 2, Jl. Pluit Selatan Raya No. 1, Kelurahan Penjaringan
Kecamatan Penjaringan , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Deddy Firdaus Yulianto S.H., LL.M
: AFJ Counselors At Law, Estubizi Business Center, Setiabudi Building 2, 2nd Floor
(207 B-C) Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 62

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: voila
: merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan merah
: 9
: ===Perangkat lunak seluler; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk ponsel; perangkat lunak; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak komputer; perangkat
lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021033889
: 18/05/2021 23:58:57
:
: Yeni Octora

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Tanggul Mas X / 395 RT 10, RW 10, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50177
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Hidup Baru
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: coklat dan kuning
: 30
: ===Kerupuk bawang; kerupuk udang===

540 Etiket
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